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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Ε.Σ.Ρ. ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί µία από τις πρώτες Ανεξάρτητες Αρχές στην 

Ελλάδα. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001 κατοχυρώθηκαν συνταγµατικά οι 

αρµοδιότητές του και το νοµικό καθεστώς των µελών του, ζητήµατα που µέχρι τότε 

ρυθµίζονταν µε νοµοθετικές διατάξεις.  

 

Οι βασικές αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. αφορούν: 

- Στη χορήγηση αδείας σε παρόχους (υπηρεσιών οπτικοακουστικού) περιεχοµένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 

3592/2007 ως αυτό ισχύει.  

- Στη χορήγηση των αδειών λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθµών που µεταδίδουν 

το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 επ. του 

Ν. 3592/2007. 

- Στον έλεγχο τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας από τους παρόχους (γραµµικών 

και µη) υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων -όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

2010/13/Ε.Ε., η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 109/2010 - σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του εν λόγω Π.∆/τος και σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ. 1 

του Ν.2328/1995. 

- Στην παροχή στα λοιπά κράτη της Ε.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 30 του Π.∆/τος 109/2010, των απαραίτητων πληροφοριών για την 

εφαρµογή της Οδηγίας 2010/13/Ε.Ε. 

- Στην τήρηση µητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και λοιπών συναφών εταιρειών. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. αποτελείται από επτά µέλη τα οποία επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των 

Προέδρων της Βουλής και απολαµβάνουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. 

Συνεπεία τούτο το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται µόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και οι αποφάσεις 

του ελέγχονται από τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια. 

 

Το ειδικότερο νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται αµέσως ή εµµέσως στη λειτουργία και 

στις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. βρίσκεται καταρχήν στον Ν. 2863/2000, στον εκτελεστικό του 

Συντάγµατος Ν. 3052/2002 και στους νόµους που διέπουν τη λειτουργία της δηµόσιας 

τηλεόρασης, τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών (κατά την έννοια της Οδηγίας 

2010/13/ΕΕ, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το Π∆ 109/2010), τους 
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παρόχους ραδιοφωνικών υπηρεσιών, (Νόµοι 3592/2007, 2328/1995, 2644/1998 και 

3310/2005 και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 109/2010 και 310/1996). 

 

Για την εσωτερική του λειτουργία εφαρµόζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του 

Ε.Σ.Ρ. που κυρώθηκε µε την 20291/Ε/6.9.2002 Απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., 

ενώ τα της οργάνωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ. ρυθµίζονται µε την 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Αριθµ. 2/95354/0021/09.03.2009 

«Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

(Ε.Σ.Ρ.)» (ΦΕΚ Β’ 490/18.03.2009). 

 

Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό και αναλύεται κατωτέρω η ανάγκη εκ νέου ρύθµισης 

της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας που διέπει το Ε.Σ.Ρ. προκειµένου 

να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της συγκλίνουσας αγοράς των οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και την τεχνολογία. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και 

υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2863/2000, στη Βουλή των Ελλήνων και 

κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και ήδη Υπουργό Επικρατείας. 

 

Η έκθεση αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται κατά τρόπο 

συνοπτικό οι αρµοδιότητες και η οργάνωση της Αρχής, στην δεύτερη ενότητα παρατίθενται 

αναλυτικότερα οι δραστηριότητες της κατά το έτος 2014, και στην τρίτη ενότητα παρέχεται 

αναλυτική ενηµέρωση για τις συµµετοχή του Ε.Σ.Ρ. σε ευρωπαϊκά forα, τις εξελίξεις στο 

χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, τη στοχοθεσία του Ε.Σ.Ρ. για την περίοδο 2013-2016 και την 

ολοκλήρωση της µετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. 
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ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

Ι. Σύνθεση της Ολοµέλειας 

Ως µέλη της Αρχής επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που απολαµβάνουν ευρείας 

κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστηµονική κατάρτιση, την επαγγελµατική 

ικανότητα και την εν γένει προσφορά τους στο δηµόσιο βίο καθώς και σε άλλους τοµείς που 

σχετίζονται µε το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων της Αρχής. Η σύνθεση του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κατά το έτος 2014 είχε ως εξής: 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

Πρόεδρος 

Επίτιµος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 

 

ΟΡΣΑΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΑΛΕΞΙΟΥ 

Αντιπρόεδρος 

∆ηµοσιογράφος 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΕΥΗ ∆ΕΜΙΡΗ 

∆ηµοσιογράφος 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ 

∆ρ. Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

∆ικηγόρος 

 

ΑΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ έως 13.06.2014 λόγω θανάτου 

∆ηµοσιογράφος 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΛΑΜΑΡΗ από 12.12.2014 

Καθηγήτρια Αστικού ∆ικαίου  

στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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Η Ολοµέλεια συνεδριάζει τακτικά και κατά κανόνα σε εβδοµαδιαία βάση. Το έτος 2014 

πραγµατοποιήθηκαν τριάντα µία (31) συνεδριάσεις και τριάντα τέσσερις (34) διασκέψεις 

της Ολοµέλειας. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας και οι αποφάσεις 

του Ε.Σ.Ρ. δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του καθώς και στον ειδικό ιστότοπο της 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ». 

 

ΙΙ. Αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 (άρθρο 4 παρ. 6 της Οδηγίας 

2010/13/ΕΕ) και 30 του Π.∆/τος 109/2010, το περιεχόµενο του προγράµµατος των παρόχων 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών προκειµένου να τηρούνται οι εσωτερικοί και κοινοτικοί 

κανόνες δικαίου και να διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον σε σχέση µε το δικαίωµα 

πληροφόρησης, την πολυφωνία, την προστασία των ανηλίκων και των προσώπων εν γένει, 

την προστασία των καταναλωτών και την πολιτισµική πολυµορφία και επιβάλλει τις 

προβλεπόµενες στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.2328/1995 και 12 παρ.1 του Ν.2644/1998 κυρώσεις. 

 

Ελέγχει το εκπεµπόµενο από τη ∆ηµόσια Τηλεόραση πρόγραµµα και την τήρηση των 

προγραµµατικών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 

4173/2013. 

 

Καταρτίζει Κώδικες ∆εοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκποµπών, ∆ιαφηµίσεων και 

Ψυχαγωγικών Προγραµµάτων, που κυρώνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

 

Εκδίδει τις προβλεπόµενες στο νόµο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί 

τις άδειες σε παρόχους περιεχοµένου (πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών κατά την έννοια 

της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το 

άρθρο 13 του Ν.3592/2007 (ως ισχύει). 

 

Εκδίδει τις προβλεπόµενες στο νόµο προκηρύξεις και χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί 

τις άδειες λειτουργίας των επίγειων ραδιοφωνικών σταθµών που µεταδίδουν το πρόγραµµά 

τους µε αναλογική τεχνολογία, καθώς και τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που 

προβλέπονται στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία. 

 

Εγκρίνει το πρόγραµµα παρόχων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών που µεταδίδουν το 

πρόγραµµά τους µέσω ευρυζωνικών δικτύων για την λειτουργία των οποίων δεν απαιτείται 
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συχνότητα ή απαιτείται, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκποµπή 

ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 επ. του 

Ν.3592/2007. 

 

Απευθύνει προς δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς οδηγίες, συστάσεις ή ερωτήµατα, 

γνωµοδοτεί σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των οικείων νόµων και κανονιστικών 

πράξεων, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.2863/2000. 

 

Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. όπου καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες στοιχεία 

αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης καθώς 

και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε., σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 310/1996 και των Ν.2644/1998 και 3310/2005. 

 

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στους ιδιοκτησιακούς περιορισµούς ως 

προς την κατοχή επιχειρήσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών που µεταδίδουν το 

πρόγραµµά τους αναλογικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3592/2007 και 

δηµοσιεύει στοιχεία αναφορικά µε την ιδιοκτησιακή κατάσταση των εν λόγω ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών σταθµών.  

 

Εγκρίνει τις µεταβιβάσεις και µεταβολές κεφαλαίου των φορέων ραδιοτηλεοπτικών 

επιχειρήσεων που µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία και ελέγχει 

τα µέσα χρηµατοδοτήσεων αυτών βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.13, 14, 17 και 6 

παρ.11, 12 και 16 του Ν. 2328/1995 ως ισχύει (βλ. Οδηγία Ε.Σ.Ρ. 2/2012). 

 

Ελέγχει τη ∆ηµόσια Τηλεόραση (σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4173/2013) 

καθ’ όσον αφορά την εκπλήρωση από µέρους της δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την από 

27.10.2009 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις στη ∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση. 

 

Γνωµοδοτεί προς έκδοση αποφάσεως του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες 

της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης σε σχέση µε τον αριθµό των αδειών παρόχου 

προγράµµατος ανά κατηγορία λήψης, εµβέλεια και χαρακτήρα προγράµµατος η οποία 

εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 (ως ισχύει). 
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Γνωµοδοτεί προς έκδοση από τον Υπουργό, στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της 

Γ.Γ. Μέσων Ενηµέρωσης, Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τα κριτήρια αδειοδότησης και τους 

συντελεστές βαρύτητας για την αδειοδότηση παρόχων προγράµµατος (άρθρο 13 παρ. 4 του 

Ν. 3592/2007 ως ισχύει). 

 

Γνωµοδοτεί προς έκδοση αποφάσεως από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων για 

την χορήγηση άδειας µετάδοσης εκποµπής τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε το άρθρο 53 παρ.1 

του Ν. 4002/2011 όπως ισχύει µετά την δια του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 τροποποίησή 

του. 

 

Προτείνει στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. (νοείται στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται 

τα καθήκοντα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ) την χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

εγκατάστασης τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού στους εργαζόµενους ραδιοφωνικού σταθµού, 

που είτε έχει παύσει οριστικά είτε έχει διακόψει την λειτουργία του επί εξάµηνο ή η 

επιχείρηση  καθυστερεί επί τετράµηνο την καταβολή των αποδοχών τους και οι οποίοι έχουν 

υποβάλει σχετική αίτηση στο Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 32 του Ν.4109/2013). Η εν λόγω αρµοδιότητα 

δεν µπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών του Ε.Σ.Ρ. 

δεδοµένου ότι η άδεια τελικώς χορηγείται από τον προαναφερόµενο Υπουργό παρά την ρητή 

συνταγµατική διάταξη περί της υπαγωγής της ραδιοφωνίας  και της τηλεόρασης στον άµεσο 

έλεγχο του Ε.Σ.Ρ., ο οποίος λαµβάνει χώρα και µε την µορφή της χορηγήσεως αδείας. Πέραν 

τούτου, επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη δηµιουργεί πληθώρα νοµικών προβληµάτων 

ιδίως σε σχέση µε τις συνήθως υφιστάµενες πτωχευτικές διαδικασίες αλλά και σε 

περιπτώσεις ενεχύρασης των µετοχών της επιχείρησης λόγω δανεισµού της . 

ΙΙΙ. Παρωχηµένο Νοµικό Πλαίσιο 

 

Οι συνεχιζόµενες ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον τοµέα των οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών επιβάλλουν νέο νοµικό πλαίσιο. Το Ε.Σ.Ρ. είχε υποβάλει το 2009 συνολική 

πρόταση αναµόρφωσης της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και το 2013 είχε υποβάλει –

κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας, σχέδιο νόµου για την 

αδειοδότηση των ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Ωστόσο τίποτα δεν 

έγινε έως σήµερα. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο είναι παρωχηµένο και επισηµαίνει 

την ανάγκη  εκ νέου ρύθµισης της αγοράς των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και κατά 

συνέπεια τον επαναπροσδιορισµό των αρµοδιοτήτων του. Το έτος 2009 είχε υποβληθεί 
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µια συνολική πρόταση αναµόρφωσης της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας («Έκθεση 

Προτάσεων για την Βελτίωση της Ραδιοτηλεοπτικής Νοµοθεσίας» υποβλήθηκε την 

15.4.2009 στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό 

Εσωτερικών). 

 

Έκτοτε, οι εξελίξεις στο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών είναι ραγδαίες. Η µετάβαση 

στην ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η λειτουργία ευρυζωνικών 

δικτύων (δια των οποίων παρέχονται υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων) αλλά και η 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (όπως είναι οι µη γραµµικές υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών µέσων) αναδεικνύουν την άµεση ανάγκη ρύθµισης του ραδιοτηλεοπτικού 

τοπίου και κατά συνέπεια τον επαναπροσδιορισµό των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι υπάρχει νοµοθετικό κενό ως προς την εποπτεία των 

παρόχων περιεχοµένου και ασάφεια (ακόµα εσφαλµένες ρυθµίσεις) σχετικά µε την 

εποπτεία των µη γραµµικών υπηρεσιών, υποχρέωση που επιβάλλεται στις αρµόδιες κατά 

τόπους εποπτικές Αρχές από την Οδηγία 2010/13/Ε.Ε., η οποία έχει ενσωµατωθεί στο 

ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 109/2010. 

 

Η συζήτηση σε σχέση µε το πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την αγορά των υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών µέσων έχει αρχίσει από ετών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 

έκδοση της Πράσινης Βίβλου «Προετοιµασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό 

κόσµο», η οποία τέθηκε το έτος 2013 σε δηµόσια διαβούλευση, στην οποία συµµετείχε το 

Ε.Σ.Ρ., γίνεται µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του ζητήµατος της σύγκλισης των 

τεχνολογιών και των συνεπειών της στην αγορά των οπτικοακουστικών µέσων και στις 

βιοµηχανίες που δρουν στο χώρο αυτό. 

 

Με τον όρο σύγκλιση οπτικοακουστικών υπηρεσιών νοείται η σταδιακή «συγχώνευση» των 

παραδοσιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών µε τις τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα το internet. Οι 

καταναλωτές ήδη λαµβάνουν οπτικοακουστικό περιεχόµενο όχι µόνο µέσω της τηλεόρασής 

τους αλλά µέσα από ταµπλέτες, τηλέφωνα και υπολογιστές. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες 

παρέχονται όχι µόνο ταυτόχρονα µε την µετάδοσή τους αλλά και κατά παραγγελία. Οι 

τηλεοπτικές συσκευές συνδέονται µε το διαδίκτυο, µε αποτέλεσµα από την ίδια συσκευή ο 

καταναλωτής να µπορεί λαµβάνει το ίδιο πρόγραµµα από διαφορετικές πλατφόρµες, οι οποίες 

µέχρι σήµερα ρυθµίζονται διαφορετικά. Οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες 

δηµιουργούν νέα δυναµική στην αγορά των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων και 

επιβάλλουν την επανεξέταση των ρυθµίσεων που την διέπουν. 
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Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθµίσει αποτελεσµατικά την νέα αγορά των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών λαµβάνοντας υπ’ όψη την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία και 

τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα, σε κοινοτικό επίπεδο, για τον επαναπροσδιορισµό και 

την ρύθµιση της εν λόγω αγοράς και µε στόχο την διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, 

δηλαδή την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την προστασία των καταναλωτών και ιδίως 

των ανηλίκων, την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώµατος πληροφόρησης, 

την προστασία του πλουραλισµού, την διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών 

κα. 

ΙV. Στελέχωση του Ε.Σ.Ρ 

 

Κατά το έτος 2014 το στελεχιακό δυναµικό του Ε.Σ.Ρ. ανήλθε στους σαράντα ένα (41) 

απασχολούµενους έναντι σαράντα τριών (43) στο τέλος του 2013 λόγω της αποχώρησης δύο 

ειδικών επιστηµόνων, εκ των οποίων ο ένας διορίστηκε στο Πανεπιστήµιο και η δεύτερη 

µετατάχθηκε στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Κατά το ίδιο διάστηµα ολοκληρώθηκε η 

µετάταξη στο Ε.Σ.Ρ. µιας υπαλλήλου µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου η οποία υπηρετούσε ήδη 

στην υπηρεσία ως αποσπασµένη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Κατά το έτος 2014 το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 2152/26-2-2014 Ανακοίνωση –

Πρόσκληση για µετάταξη δύο (2) ειδικών επιστηµόνων και δώδεκα (12) διοικητικών 

υπαλλήλων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και την υπ΄ αριθµ. 2668/11-3-2014 Ανακοίνωση –

Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ∆Ε Οδηγών, η οποία 

ολοκληρώθηκε µε την απόσπαση από τη Ρ.Α.Ε. στο Ε.Σ.Ρ. ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου. Με 

την απόσπαση αυτή το ανθρώπινο δυναµικό του Ε.Σ.Ρ. ανήλθε στους σαράντα δύο (42) 

απασχολούµενους. 

 

Από τους σαράντα δύο (42) υπαλλήλους, είκοσι (20) είναι διοικητικοί εκ των οποίων οι 

δεκαεπτά (18) απασχολούνται ως τακτικοί µε οργανική θέση και σύµβαση δηµοσίου δικαίου, 

ένας (1) απασχολείται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (µε 

παλαιότερη µεταφορά από τον ΟΣΕ καταλαµβάνοντας µία εκ των οργανικών θέσεων του 

Οργανισµού) και ένας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

αποσπασµένος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο Ε.Σ.Ρ. από τη Ρ.Α.Ε. µε καθήκοντα οδηγού 

αυτοκινήτου της Αρχής. 
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Οι υπόλοιποι είκοσι δύο (22) απασχολούµενοι, που υπηρετούν µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απαρτίζουν το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του 

Ε.Σ.Ρ. εκ των οποίων ένας (1) κατέχει θέση µέλους της Αρχής.  

 

Την τελευταία πενταετία, η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Σ.Ρ. παρουσιάζει από 

αριθµητικής άποψης πτωτική πορεία , όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω ∆ιάγραµµα: 

 

Εξέλιξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού του Ε.Σ.Ρ. την περίοδο 2009-2014 
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Για το ίδιο διάστηµα, ο αριθµός των απασχολουµένων ανά κατηγορία διαµορφώνεται ως 

εξής: 

Κατανοµή Απασχολουµένων ανά Κατηγορία Προσωπικού 2009 – 2014 
 

 

Κατηγορία 

Προσωπικού 

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Τακτικό 

προσωπικό 

∆ηµοσίου ∆ικαίου 

19 18 18 18 17 18 

Τακτικό 

προσωπικό Ι∆ΑΧ 

1 1 1 1 1 1 

Ειδικό 

Επιστηµονικό 

Προσωπικό 

26 25 25 24 24 22 

Αποσπασµένοι 3 3 3 2 1 1 

∆ιατεθειµένοι 5 5 3 3 0 0 

Τοποθετηµένοι  1 1 1 0 0 0 

Σύνολο  55 53 51 48 43 42 
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Το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού του Ε.Σ.Ρ. που στο τέλος του έτους 2014 

ανήλθε σε σαράντα δύο (42) υπαλλήλους, αποτυπώνεται ως εξής:  

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. 

5
1

14

6

21

9

Διοικητικό Προσωπικό 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 

Τεχνολογική Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 

Πανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση

Διοικητικό Προσωπικό 

Πανεπιστημιακή 

Εκπαίδευση με 

Μεταπτυχιακό

Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό με 

Μεταπτυχιακό

Ειδικό Επιστημονικό 

Προσωπικό με 

Μεταπτυχιακό και 

Διδακτορικό

  

 

Οι αριθµοί αποτυπώνουν την εικόνα του στελεχιακού δυναµικού του Ε.Σ.Ρ. ανά βαθµίδα 

εκπαίδευσης και κατηγορία προσωπικού. 

 

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο 

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο είχε συγκληθεί στις 6 Μαρτίου, 13 και 19 Ιουνίου 2014 και 

συνεδρίασε για θέµατα που αφορούσαν σε αποσπάσεις και µετατάξεις διοικητικού 

προσωπικού στην Υπηρεσία, µετατάξεις διοικητικού προσωπικού µε σκοπό αλλαγή θέσης 

κατηγορίας ΠΕ και βαθµολογικές προαγωγές ειδικών επιστηµόνων του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης κατόπιν αιτήσεώς τους. 

 

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είχε συγκληθεί στις 11, 18 και 23 Ιουνίου 2014 και συνεδρίασε για 

θέµατα που αφορούσαν παραπεµπτικές αποφάσεις διοικητικού προσωπικού από τον 

Πρόεδρο. 
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V. ∆ιοικητική οργάνωση 

 

Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί, κατά το άρθρο 5, παρ. 1 του Ν. 2863/2000, τις αποφασιστικές και λοιπές 

αρµοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Λειτουργεί σε Ολοµέλεια και σε ειδικά 

κλιµάκια που συγκροτούνται µε απόφαση της Ολοµελείας για τη µελέτη και εξέταση 

συγκεκριµένων ή ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος. Με απόφαση της Ολοµελείας µπορούν 

να µεταβιβάζονται στα κλιµάκια αποφασιστικές αρµοδιότητες για ζητήµατα ήσσονος 

σηµασίας. Με την από 25.5.2005 απόφαση της Ολοµελείας χορηγήθηκε αποφασιστική 

αρµοδιότητα στο 3
ο
 κλιµάκιο για την έκδοση βεβαιώσεων νοµίµου λειτουργίας 

ραδιοφωνικών σταθµών, κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999, και αδειών δικτυώσεως 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, κατά τα άρθρα 6 παρ.15 του Ν.2 328/1995 και 11 

παρ.11 του Ν. 3592/2007.  

 

Τα έξι (6) κλιµάκια είναι: 

1
ο
 Κλιµάκιο ∆εοντολογίας, Εξέτασης Παραπόνων Πολιτών και Ελέγχου ∆εοντολογίας 

Ποιότητας Προγραµµάτων. 

2
ο
 Κλιµάκιο Ελέγχου ∆ιαφάνειας. 

3
ο
 Κλιµάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Αδειών Τηλεοπτικών Σταθµών και 

Βεβαιώσεων Νοµίµου Λειτουργίας Ραδιοφωνικών Σταθµών καθώς και αδειών δικτύωσης 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθµών. 

4
ο
 Κλιµάκιο Μέτρησης Τηλεθέασης, Ελέγχου Τήρησης των Αρχών της Πολιτικής 

Πολυφωνίας και ∆ικαιώµατος Πρόσβασης των Κοµµάτων στις Τηλεοπτικές Εκποµπές. 

5
ο Κλιµάκιο για την Εξέταση Αιτήσεων Χορήγησης Συχνοτήτων ψηφιακής εκποµπής 

προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας. 

6
ο
 Κλιµάκιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Συστήµατος «ΠΑΝΟΠΤΗΣ» στο 

πλαίσιο και του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου/Υποδοµών του «ΠΑΝΟΠΤΗ». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστηµονικό και διοικητικό 

προσωπικό, όπως αυτό κατανέµεται και οργανώνεται στο πλαίσιο των Τµηµάτων του 

σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών Αριθµ. 

2/95354/0021 (ΦΕΚ Β’ 490/18.03.2009). 

 

Α. Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών (άρθρο 2 της ως άνω υπουργικής 

απόφασης) µε αντικείµενο  την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τη λήψη των 

αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά µε τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας 

ραδιοφωνικών σταθµών που µεταδίδουν το πρόγραµµα µε αναλογικό σήµα ελεύθερης λήψης, 
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τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών υπηρεσιών, την χορήγηση άδειας στους παρόχους περιεχοµένου επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής. 

 

Β. Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας (άρθρο 3 της ίδιας υπουργικής απόφασης) της µε 

αντικείµενο εργασιών α) την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε., που προβλέπεται 

στο άρθρο 10α του Π.∆/τος 213/1995 (όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 

310/1996) και β) την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που προβλέπονται 

στο Π.∆. 310/1995. 

 

Οι εν λόγω αρµοδιότητες αφορούν κατ’ ουσία την αναλογική τηλεόραση και το ραδιόφωνο 

αφού οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Π∆ 310/1996 βρίσκονται στον  εν πολλοίς 

καταργηµένο Ν. 2328/1995. Σηµειώνεται επίσης, ότι σύµφωνα µε το ως άνω Π.∆. το Τµήµα 

Ελέγχου ∆ιαφάνειας έχει αρµοδιότητες που δεν µπορούν να ασκηθούν διότι δεν εξεδόθησαν 

οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των διατάξεών του (όπως στην περίπτωση 

του άρθρου 10α, παρ. 1 περ. ε), είτε διότι  προσκρούουν σε άλλες διατάξεις δικαίου (όπως τις 

διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου) ή διότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διµερείς συµβάσεις 

που να επιτρέπουν την απευθείας εκζήτηση στοιχείων από αλλοδαπές αρχές για τους λόγους 

που επιβάλλει το Π.∆. Σε κάθε περίπτωση,  άποψη του Συµβουλίου είναι ότι µετά την 

κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 

και την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005 αλλά και εν 

όψει της µετάβασης στην ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή και της αλλαγής που επέφερε στην 

έννοια του παρόχου οπτικοακουστικών υπηρεσιών πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το είδος 

των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο Μητρώο του ΕΣΡ καθώς οι τυχόν µεταξύ των 

ασυµβίβαστες ιδιότητες. 

 

Γ. Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων (άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης) µε 

αντικείµενο την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των 

παρεχοµένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και την εξέταση των 

απορριπτοµένων από τους ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς αιτήσεων επανόρθωσης, 

που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Π. ∆/τος 100/2000. 

 

∆. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας (άρθρο 5 της ως άνω υπουργικής απόφασης) µε 

αντικείµενο την εκτέλεση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία 

των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., την τεχνική υποστήριξη αυτού, την κατάρτιση και την εκτέλεση 
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του προϋπολογισµού και την υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των απασχολούµενων 

σε αυτό προσώπων. 

 

VI. Παρουσίαση των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων του Ε.Σ.Ρ. 

 

VI.1 Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών 

 

1. Αποφασιστικές αρµοδιότητες που αφορούν την έναρξη λειτουργίας των σταθµών. 

α. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας λειτουργίας 

επίγειου ραδιοφωνικού σταθµού µε αναλογικό σήµα ελεύθερης λήψης (άρθρο 6 επ. του 

Ν. 3592/2007). 

 

Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης είναι α) ο καθορισµός (µε Κ.Υ.Α.) των 

Χαρτών Συχνοτήτων ραδιοφωνικής ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 

3592/2007 και β) ο καθορισµός µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι 

αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. του αριθµού των αδειών, η εµβέλειά τους, το 

είδος του προγράµµατος που θα µεταδίδουν και το ειδικότερο θεµατικό περιεχόµενο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του ιδίου νόµου. 

 

Για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς του Νοµού Αττικής, έχουν χορηγηθεί µε υπουργικές 

αποφάσεις 35 άδειες. Για την κατηγορία των σταθµών αυτών, ισχύει επιπλέον η διάταξη του 

άρθρου 5 παρ. 7 στοιχ. β' του Ν. 3592/2007 κατά την οποίαν οι 6 εµπίπτοντες σε αυτή 

ραδιοφωνικοί σταθµοί του Νοµού Αττικής θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούντες. Τέλος, 

λειτουργούν δύο (2) ραδιοφωνικοί σταθµοί πολιτικών κοµµάτων δυνάµει του άρθρου 11 

παρ.19 του Ν. 3592/2007. 

 

β. Χορήγηση άδειας παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συνδροµητικών υπηρεσιών 

µέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων (άρθρο 6 Ν. 2644/1998). 

Με την υπ’ αριθ. 118/2014 απόφασή του, το ΕΣΡ χορήγησε άδεια παροχής συνδροµητικών 

υπηρεσιών µέσω δορυφόρου στην εταιρεία FORTHNET MEDIA HOLDINGS S.A. και οι 

υπηρεσίες θα παρέχονται µε τον διακριτικό τίτλο NOVA. 

 

γ. Έκδοση Προκήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας και χορήγηση άδειας στον πάροχο 

περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 

3592/2007). 
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Προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής προκήρυξης είναι η ψήφιση του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.3592/2007 (όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 80 περ. στ. του Ν.4070/2012) µε το οποίο θα καθορίζονται τα «κριτήρια αδειοδότησης, 

οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την χορήγηση των αδειών». Ο αριθµός των αδειών 

παρόχου περιεχοµένου ανά κατηγορία λήψης, εµβέλειας και χαρακτήρα προγράµµατος θα 

προσδιοριστεί µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γ.Γ. 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. Μέσων Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και 

δηµόσια διαβούλευση. 

 

Μετά την κήρυξη ως αντισυνταγµατικής της διατάξεως του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 µε 

την απόφαση 3578/2010 της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η νόµιµη 

λειτουργία των σταθµών περιφερειακής/τοπικής εµβέλειας συνδέεται πλέον µε δύο 

προϋποθέσεις (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 Ν. 4038/2012): 

1. Την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας 

ψηφιακής εκποµπής, υπό τον όρο της συµµετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία 

και 

2. Την υποβολή αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3592/2007 (έγκριση 

µετάδοσης από το Ε.Σ.Ρ. του αναλογικού προγράµµατος µε ψηφιακή τεχνολογία). 

 

Επιπλέον, βάσει της προαναφερόµενης διάταξης του άρθρου 14 παρ.2 του Ν.3592/2007, κατά 

το έτος 2014 το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε: 

• επτά (7) αποφάσεις για την έγκριση της ψηφιακής εκποµπής του αναλογικού 

προγράµµατος των τηλεοπτικών σταθµών «TV SUPER» Νοµού Χαλκιδικής., «EGNATIA 

TV» Νοµού Ξάνθης, «XANTHI CHANNEL» Νοµού Ξάνθης, «ΣΑΤ» Νοµού Σάµου,  

«ΠΡΩΙΝΗ TV» Νοµού Καβάλας, «∆ΙΚΤΥΟ 1» Νοµού Καστοριάς και «ΑΙΓΑΙΟ TV» Νοµού 

Κυκλάδων. 

 

Στην κατηγορία των νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών επίγειας αναλογικής 

µετάδοσης ελεύθερης λήψης εντάσσονται 119 τηλεοπτικοί σταθµοί, οι οποίοι επιµερίζονται 

ανάλογα µε το εύρος εκποµπής τους σε 9 σταθµούς εθνικής εµβέλειας, 64 περιφερειακής 

εµβέλειας και 46 τοπικής εµβέλειας, και οι οποίοι κατέχουν έγκριση από το Ε.Σ.Ρ. για την 

ψηφιακή µετάδοση του αναλογικού τους προγράµµατος. 
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δ. Έγκριση περιεχοµένου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού, που µεταδίδεται µέσω 

ευρυζωνικών δικτύων (άρθρο 15 παρ. 5 και 6 του Ν. 3295/2007). 

Για τη χορήγηση αυτής της εγκρίσεως, απαιτείται κατά το νόµο (άρθρο 15 παρ. 5 Ν. 

3295/2007) «αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος του και υπεύθυνη δήλωση για την 

τήρηση της κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας 

της εθνικής ή της κοινοτικής έννοµης τάξης, καθώς και του διεθνούς δικαίου».   

 

2. Αποφασιστικές αρµοδιότητες που αφορούν τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και τις 

τηλεοπτικές επιχειρήσεις που µεταδίδουν το αναλογικό τους πρόγραµµα µε ψηφιακή 

τεχνολογία βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 του Ν 3592/2007. 

α. Χορήγηση άδειας δικτύωσης τηλεοπτικών σταθµών περιφερειακής (ή/και τοπικής) 

εµβέλειας (άρθρο 11 παρ. 11 περ. α του Ν. 3592/2007). 

Η Ολοµέλεια του Συµβουλίου αποφάσισε την 2.12.2008 ότι είναι δυνατή η δικτύωση µεταξύ 

τηλεοπτικών σταθµών που θεωρούνται ότι λειτουργούν νοµίµως. Το έτος 2014 εκδόθηκαν 5 

αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης τηλεοπτικών σταθµών και 1 απόφαση ανάκλησης δικτύωσης 

λόγω λύσης της σύµβασης δικτύωσης. 

 

β. Χορήγηση άδειας δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθµών (άρθρο 6 παρ.15 του Ν. 

2328/1995 και άρθρο 13 παρ. 11 περ. β του Ν. 3592/2007). 

Το έτος 2014 εκδόθηκαν 27 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθµών και 14 

αποφάσεις ανάκλησης δικτύωσης λόγω λύσης της σύµβασης δικτύωσης. 

 

γ. Χορήγηση βεβαιώσεων νοµίµου λειτουργίας στους ραδιοφωνικούς σταθµούς (άρθρο 

53 του Ν.2778/1999). 

Με βάση τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999, το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει εάν συγκεκριµένος 

ραδιοφωνικός σταθµός λειτουργούσε την 1.11.1999 και εκδίδει Βεβαίωση µε την οποία 

διαπιστώνεται το πραγµατικό αυτό γεγονός. 

 

Εντός του έτους 2014 εκδόθηκαν 7 αποφάσεις βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικών 

σταθµών, εκ των οποίων 1 ανακλήθηκε και επιπλέον ανακλήθηκαν 14 βεβαιώσεις νοµίµου 

λειτουργίας µε ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθµών. 

 

δ. Έγκριση µεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή µετοχών και 

µεριδίων εταιρειών που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς (άρθρα 1 παρ. 

13 και 6 παρ. 11 Ν. 2328/1995). Εντός του έτους 2014 εκδόθηκαν 7 αποφάσεις έγκρισης 
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µεταβίβασης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τηλεοπτικών σταθµών, 1 απόφαση εν µέρει 

δεκτής έγκρισης µεταβίβασης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τηλεοπτικών σταθµών και 1 

απόφαση απόρριψης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τηλεοπτικών σταθµών. Επίσης, 

εκδόθηκαν 40 αποφάσεις έγκρισης µεταβίβασης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 

ραδιοφωνικών σταθµών και 7 αποφάσεις απόρριψης µεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθµών. 

 

ε. ∆ιενέργεια ελέγχων των µέσων χρηµατοδότησης των εταιρειών που κατέχουν άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης που 

µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία (άρθρο 1 παρ. 7 του Ν. 3592/2007 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 11 και 1 παρ. 13 του ιδίου νόµου και άρθρο 1 παρ. 17 και 6 

παρ. 16β του Ν. 2328/1995) ή άδεια παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 

υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ.1 του Ν. 2644/1998). 

 

Ο έλεγχος των µέσων χρηµατοδότησης των κατεχόντων Μ.Μ.Ε. γίνεται κατά την έγκριση 

µεταβιβάσεων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων ή µετοχών και µεριδίων εταιρειών 

που λειτουργούν ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης που µεταδίδουν 

το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία. Ελέγχονται επίσης τα µέσα χρηµατοδότησης 

της εταιρείας σε περίπτωση αυξήσεως του µετοχικού τους κεφαλαίου. 

 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις που να αφορούν τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων που παρέχουν πρόγραµµα (οπτικοακουστικές υπηρεσίες) σύµφωνα µε το άρθρο 

13 του Ν 3592/2007, δηλαδή πρόγραµµα που µεταδίδεται µε ψηφιακή τεχνολογία µέσω του 

παρόχου δικτύου. 

 

στ. ∆ιενέργεια ελέγχων για την τήρηση των όρων της αδείας που χορηγείται κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 6 επ. του Ν. 3592/2007 και των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του Ν. 

3295/2005 για τη συγκέντρωση στα Μ.Μ.Ε. καθώς και εκείνων του άρθρου 2 του Ν. 

2644/1998 από τους κατόχους άδειας παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών για την αποφυγή 

της οικονοµικής συγκέντρωσης στον τοµέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

υπηρεσιών και στον τοµέα της προµήθειας οπτικοακουστικού περιεχοµένου (άρθρο 8 παρ. 8 

του Ν. 2644/1998). Ο έλεγχος αυτός γίνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως τρίτων 

σε νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµών. 

 

Εντός του έτους 2014 εκδόθηκαν 4 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας τηλεοπτικών 

σταθµών και 14 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών, εκ των 
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οποίων 2 επαναλειτούργησαν κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας κατά των εν λόγω 

αποφάσεων περί διακοπής της λειτουργίας τους. 

 

ζ. ∆ιενέργεια ελέγχου της ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την από 27.10.2009 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη ∆ηµόσια 

Ραδιοτηλεόραση (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4173/2013). 

 

3. Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες 

α. ∆ιατύπωση γνώµης για Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 13 παρ.4 του Ν. 3592/2007 (ως ισχύει), µε πρόταση του Υπουργού στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας και Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης και µε το οποίο καθορίζονται 

«κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο της διαδικασίας 

αδειοδότησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την χορήγηση των 

αδειών παρόχου περιεχοµένου». 

 

β. ∆ιατύπωση γνώµης για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς τον Υπουργό στον 

οποίο ανατίθενται οι εκάστοτε αρµοδιότητες της Γ.Γ. Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και Γ.Γ. 

Μέσων Ενηµέρωσης προκειµένου, µετά από δηµόσια διαβούλευση να καθορίσει των αριθµό 

των αδειών παρόχου περιεχοµένου ανά κατηγορία λήψης, εµβέλεια και χαρακτήρα 

προγράµµατος (άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3592/2007 ως ισχύει). 

 

γ. Πρόταση στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. (νοείται στον Υπουργό στον οποίο 

ανατίθενται τα καθήκοντα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ) για την µεταβολή του φορέα 

άδειας ίδρυσης και εγκατάστασης τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού µετά από αίτηση των 

εργαζόµενων σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, που είτε έχει παύσει οριστικά είτε έχει διακόψει 

την λειτουργία του επί εξάµηνο ή η επιχείρηση καθυστερεί επί τετράµηνο την καταβολή των 

αποδοχών τους και οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στο Ε.Σ.Ρ. (άρθρο 32 του Ν. 

4109/2013). ∆είτε ανωτέρω, παρατηρήσεις σχετικά µε την συνταγµατικότητα της εν λόγω 

διάταξης αλλά και τα νοµικά προβλήµατα που δηµιουργεί στο κεφάλαιο. 

 

Εντός του 2014 το Συµβούλιο εξέδωσε δύο αποφάσεις µε τις οποίες προτάθηκε η µεταβολή 

του φορέα άδειας των ραδιοφωνικών σταθµών ΒEST RADIO Ν. Αττικής και STAR FM Ν. 

Θεσσαλονίκης, αντικαθιστάµενων των εταιρειών µε τις επωνυµίες THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΝΣΗ Α. Ε. (αντιστοίχως) δια των νοµικών 

προσώπων που θα ιδρυθούν από τους εργαζοµένους στους ως  άνω σταθµούς. 

 

Επισηµαίνεται ότι στις 23.12.2014 εκδόθηκαν οι αποφάσεις της Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό .Σοφία Βούλτεψη (βλ. ΦΕΚ Β’ 3547/30.12.2014) µε τις οποίες έγιναν δεκτές 

οι ως άνω προτάσεις του ΕΣΡ καθώς και εκείνες που είχαν εκδοθεί το 2013 για τους 

ραδιοφωνικούς σταθµούς FLASH 96 FM, NITRO RADIO 102,5 και ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM, 

άπαντες του Νοµού Αττικής. 

 

Τέλος, κλείνοντας την αναφορά στις δραστηριότητες του Τµήµατος Νοµιµότητας και 

Χορήγησης Αδειών, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 310/96, οι τηλεοπτικοί σταθµοί 

που µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία υποχρεούνται στις 31.12 κάθε 

έτους να υποβάλουν στο εν λόγω Τµήµα του Ε.Σ.Ρ., µεταξύ άλλων στοιχείων, τους 

ισολογισµούς της προηγούµενης χρήσης τους. 

 

Στο 1ο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης, παρατίθενται τα αποτελέσµατα ισολογισµών 

τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας 2010-2013, που κατέγραψε η ειδική επιστήµονας 

του Ε.Σ.Ρ.-οικονοµολόγος Αθανασία Βράχα. Τα οικονοµικά στοιχεία καλύπτουν µέχρι και 

την χρήση 2013, καθόσον οι ισολογισµοί τους για την χρήση 1/1/14-31/12/14 υποχρεούνται 

να δηµοσιευθούν µέχρι τις 30/6/2015.  

 

Ειδική µνεία γίνεται για τον τηλεοπτικό σταθµό ALTER ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στα 

µητρώα των τηλεοπτικών σταθµών Εθνικής Εµβέλειας πλην όµως δεν δηµοσιεύει 

ισολογισµούς, ενώ έχει σταµατήσει και η διαπραγµάτευσή του από το Χ.Α.Α. ήδη από τον 

Μάρτιο 2011. Στις 27/3/2011 το κανάλι ανακοίνωσε την αναστολή του προγράµµατός του.  

 

Σηµειώνεται ότι ήδη από της 31.7.2013 µεταβλήθηκε η µετοχική σύνθεση του τηλεοπτικού 

σταθµού «902 Αριστερά» καθόσον µεταβιβάστηκε στην εταιρία A-Orizon L.T.D. και ο 

διακριτικός του τίτλος άλλαξε σε “E-TV”.  

 

Επίσης, µε την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 241/20.5.2013, ο τηλεοπτικός σταθµός CITY NEWS µε 

διακριτικό τίτλο ΑΡΤ συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο αδειούχων τηλεοπτικών σταθµών 

εθνικής εµβέλειας . Υποµιµνήσκεται ότι τα οικονοµικά του αποτελέσµατα έχουν υποβληθεί 

στο αρµόδιο µητρώο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης πλην όµως δεν 

παρουσιάζονται στο 1
ο
 παράρτηµα της έκθεσης καθόσον το µεγαλύτερο διάστηµα της 
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περιόδου της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των τηλεοπτικών σταθµών Εθνικής Εµβέλειας 

ήταν χαρακτηρισµένος ως περιφερειακός τηλεοπτικός σταθµός.  

 

Στο 2ο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά µε τους λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς στην 

επικράτεια στις 31.12.2014 σύµφωνα µε τα υποβληθέντα από τους φορείς στοιχεία του Π.∆. 

310/1994 στα οικεία µητρώα του ΕΣΡ. 

 

Ειδικότερα παρατίθενται στατιστικά δεδοµένα για α) τους τηλεοπτικούς σταθµούς 

αναλογικής και ψηφιακής εκποµπής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας, β) τους 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της επικράτειας. 

 

Πρόσθετα για το νοµό Αττικής παρουσιάζονται στοιχεία, τόσο για τους τηλεοπτικούς όσο και 

για ραδιοφωνικούς σταθµούς, του ιδιοκτησιακού καθεστώς τους την 31.12.2014. 

 

Η ανάλυση συντάχθηκε από τις ειδικούς επιστήµονες – οικονοµολόγους του Ε.Σ.Ρ. Αγγελική 

Σιµιτοπούλου και Αθανασία Βράχα. 

 

Στο 3o Παράρτηµα της έκθεσης, παρουσιάζεται συνοπτική ανάλυση της οικονοµικής 

κατάστασης ραδιοφωνικών επιχειρήσεων των περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης 

µε βάση τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα λοιπά διαθέσιµα στοιχεία στο 

Μητρώο επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. του Συµβουλίου για τις χρήσεις 2012-13. 

Περιλαµβάνονται τα στοιχεία 30 φορέων ραδιοφωνικών σταθµών, που λειτουργούν υπό τη 

νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας, µε συνολικό ενεργητικό που προσεγγίζει τα 100 εκ. 

ευρώ και συνιστούν, από άποψη µεγέθους, σηµαντικό τµήµα της συνολικής ελληνικής 

ραδιοφωνικής αγοράς.  Από τις εταιρίες που εξετάστηκαν, 24 έχουν έδρα στην Αττική (σε 

σύνολο 30 Α.Ε.) και έξι στην Θεσσαλονίκη (σε σύνολο 11), αντιστοιχούν δε στο 1/3 περίπου 

του όλου κλάδου επιχειρήσεων Ρ/Φ σταθµών υπό τη συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της χρήσης 1/1-31/12/2014 δεν είναι διαθέσιµα προκειµένου να 

προστεθούν στην παρούσα έκθεση, δεδοµένου ότι εκκρεµεί η δηµοσίευσή τους. 

 

Η ανάλυση συντάχθηκε από τον ειδικό επιστήµονα – οικονοµολόγο του Ε.Σ.Ρ. Χρήστο 

Μανουσέλη και στην επεξεργασία των στοιχείων συµµετείχαν οι ειδικοί επιστήµονες – 

οικονοµολόγοι του Ε.Σ.Ρ. Αγγελική Σιµιτοπούλου, Αθανασία Βράχα, Φώτης Αγγέλης, 

Ανδρέας Παπανδρέου και Απόστολος Χριστόπουλος. 
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VI.2 Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας 

 

Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας συστάθηκε µε το άρθρο 10α του Π.∆/τος 213/1995 (όπως 

αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 310/1996) µε στόχο την καταχώριση σε µερίδες 

στοιχείων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. και 

την άσκηση εποπτείας επ’ αυτών.  

 

Μετά την κατάργηση του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/1995, των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 

3021/2002, την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3310/2005 από τον Ν. 3414/2005 αλλά 

ιδίως λόγω της µετάβασης στην ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή και την εν γένει αλλαγή του 

ραδιοτηλεοπτικού τοπίου λόγω της σύγκλισης µε τις υπηρεσίες διαδικτύου το Ε.Σ.Ρ. είναι της 

άποψης ότι πρέπει να επανεξεταστεί η έννοια της «διαφάνειας» στο χώρο των ΜΜΕ και να 

προσδιοριστούν εκ νέου τα είδη των επιχειρήσεων, τα στοιχεία που θα τηρεί το Ε.Σ.Ρ. και το 

είδος των ελέγχουν που τυχόν θα διενεργεί. Ειδικότερα, οι νέες ρυθµίσεις πρέπει να 

διασφαλίζουν παράλληλα υγιείς συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των παλαιών και νέων 

«παικτών» στην αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως 

αυτές διατυπώνονται στην Οδηγία 2010/13/ΕΕ (διαφάνεια, πολυφωνία, πλουραλισµό, 

ενίσχυση των ευρωπαϊκών έργων, προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, την 

προστασία του δικαιώµατος πληροφόρησης και του δικαιώµατος στην πληροφορία κα). 

 

Αρµοδιότητες 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας, που προβλέπονται από το άρθρο 10α 

του Π.∆/τος 213/1995 και το άρθρο 10 του Ν. 3310/2005 ως έχει µετά τη διά του Ν. 

3414/2005 τροποποίησή του (σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 

2/95354/0021/09.03.2009 υπουργικής απόφασης), είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Η τήρηση µητρώου επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες 

τα στοιχεία των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού 

ελεύθερης λήψης που µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε αναλογική τεχνολογία, των 

επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, των εκδοτικών 

επιχειρήσεων που εκδίδουν ηµερήσιες ή µη εφηµερίδες (παράγραφος 1 του άρθρου 10
α
 του 

Π.∆/τος 213/1995 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆/τος 310/1996), των 

επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.1 και 2 του Ν. 2644/1998), των διαχειριστών προγράµµατος (άρθρο 
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8 παρ.3 του Ν. 2644/1998), των επιχειρήσεων που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

υποδοµής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου και επεξεργασίας αντίστοιχου σήµατος, των 

επιχειρήσεων που παράγουν συσκευές και το αναγκαίο λογισµικό πρόσβασης στις 

παρεχόµενες από την αδειούχο εταιρεία συνδροµητικές υπηρεσίες, των επιχειρήσεων που 

παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες πρόσβασης σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συνδροµητικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων που παρέχουν 

προς το κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικού οδηγού (άρθρο 8 παρ.5 του Ν. 2644/1998).  

 

Με το νόµο 3310/2005, ως επιχείρηση Μ.Μ.Ε. θεωρείται και η επιχείρηση που εκδίδει 

περιοδικά ή έντυπα που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονοµικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε 

µορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέµονται, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής 

(άρθρο 2 παρ.4α του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 5 του Α.Ν. 1092/38). Ως µέσο ενηµέρωσης λογίζεται και η επιχείρηση εκείνη που 

παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου  µέσω του διαδικτύου, εφόσον το 

περιεχόµενο αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα (άρθρο 2 παρ.4 εδ. δ΄ του Ν. 3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

Στη µερίδα κάθε επιχείρησης καταχωρίζονται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων τα στοιχεία 

που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Κ3-4114/22.12.1986 

αποφάσεως του Υπουργού Εµπορίου (ΦΕΚ Β΄ 946) καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που 

προβλέπονται στο νόµο για κάθε είδος επιχείρησης. Με το άρθρο 1 του Ν.3419/2007 

συστάθηκε Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ), το οποίο λειτουργεί ήδη από τις 4.04.2011 

και στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο 

άρθρο αυτό, µεταξύ των οποίων και οι ανώνυµες εταιρείες. Στο άρθρο 36 του ως άνω νόµου 

ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του πρώτου µέρους του νόµου καταργείται, µεταξύ 

άλλων, και η υπ’ αριθµ. Κ3-4114 της 22.12.1986 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου όπως 

αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθµ. Κ2-7521 της 23.9.1993 απόφαση του ιδίου 

υπουργού, χωρίς να καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν σε 

ανώνυµες εταιρίες. Για τις εταιρείες που έχουν περιβληθεί άλλον εταιρικό τύπο, τα 

προβλεπόµενα στην ως άνω απόφαση στοιχεία καταχωρίζονται κατ’ αναλογία: 
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� Ο αριθµός Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας (µόνο για ανώνυµες). Οι λοιπές εταιρείες, έως 

την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., διακρίνονται µε το γενικό αριθµό που έχουν λάβει στο 

Πρωτοδικείο, όπου έγινε η δηµοσίευση του καταστατικού τους. 

� Η ηµεροµηνία σύστασης της εταιρείας (ήτοι η ηµεροµηνία καταχώρισης της Α.Ε. στο 

Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. και για τις λοιπές εταιρείες, έως την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους). 

� Η νοµική µορφή της εταιρείας (εν προκειµένω νοείται ο εταιρικός τύπος της εταιρείας, 

ήτοι ανώνυµη, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµη, ετερόρρυθµη ή αστική). Εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, η νοµική µορφή της εταιρείας ερµηνεύεται κατά το δίκαιο 

της έδρας της. 

� Το ύψος του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

� Η διάρκεια της εταιρείας 

� Ο σκοπός της εταιρείας εν περιλήψει 

� Τα ονόµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφόσον πρόκειται για ανώνυµη) ή 

των διαχειριστών καθώς και η ιδιότητα του καθενός εξ αυτών, η διεύθυνση, ο τόπος και το 

έτος γεννήσεως, η εθνικότητά τους. 

� Η ηµεροµηνία που λήγει η εταιρική χρήση.  

� Η έδρα και η διεύθυνση της εταιρείας. 

� Ειδικά προνόµια των ιδρυτικών µελών της εταιρείας (µόνο για τις ανώνυµες) 

� Στις εταιρείες που προέρχονται από συγχώνευση, σηµειώνονται τα στοιχεία των 

συγχωνευµένων εταιρειών (επωνυµία, µορφή και αριθµός Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ.), ενώ στις 

εταιρείες που προέρχονται από µετατροπή, σηµειώνονται τα στοιχεία τους πριν από τη 

µετατροπή. 

� Η λύση της εταιρείας.  

� Η κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση. 

� Οι πράξεις και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Ν.2190/1920 (περί 

ανωνύµων εταιρειών) και συγκεκριµένα οι αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας για τη 

σύσταση της εταιρείας και το καταστατικό αυτής, οι αποφάσεις της διοίκησης για την 

έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού, ο διορισµός και η παύση 

των προσώπων που εκπροσωπούν την επιχείρηση, οι αποφάσεις για την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι δικαστικές αποφάσεις παντός 

βαθµού, που αναγνωρίζουν ως άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης. 

� Η διαγραφή της εταιρείας από το Μ.Α.Ε. ή Γ.Ε.ΜΗ. (µετά τη διανοµή της εταιρικής 

περιουσίας και τη λήξη της νοµικής προσωπικότητας) για τις ανώνυµες εταιρείες ή η λύση 
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της εταιρείας για τις υπόλοιπες µετά τη δηµοσίευσή της στο οικείο Πρωτοδικείο, έως την 

έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Έως το τέλος του έτους 2014 οι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων του 

Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επιχειρήσεις είναι: 

α) Τηλεοπτικές επιχειρήσεις: 119 (των νοµίµως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών)  

β) Ραδιοφωνικές επιχειρήσεις: 918
1
 (των νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθµών) 

γ) Εκδοτικές επιχειρήσεις: 415 

δ) ∆ιαφηµιστικές επιχειρήσεις: 256 

ε) Επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς: 13 

στ) Εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών µέσων: 21 

ζ) Επιχειρήσεις δηµοσκοπήσεων: 56 

 

Ο όγκος των καταχωρισµένων στοιχείων των επιχειρήσεων, η έλλειψη της αναγκαίας 

υλικοτεχνικής υποδοµής και η ανεπαρκής στελέχωση γραµµατείας τµήµατος αποτελούν τις 

αιτίες για την µε αργούς ρυθµούς καταχώριση των στοιχείων αυτών στο Μητρώο.  

 

2. Τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. 

Με την αναριθµηµένη παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3310/05, ως ισχύει, συστάθηκε στο 

Ε.Σ.Ρ. Μητρώο Επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Επιπροσθέτως, το Τµήµα 

επιφορτίστηκε µε την καταχώριση σε ειδικές µερίδες στοιχείων των επιχειρήσεων που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε σκοπό την κατά την παρ. 7 διασταύρωση των στοιχείων 

των επιχειρήσεων αυτών µε τα στοιχεία των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης για την 

έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ιδίου νόµου, πιστοποιητικού 

διαφάνειας ή απορριπτικής πράξης. Με την υπ’ αριθµ. 24014/25.11.05 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 1637/2005) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που 

κατατίθενται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από τις επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. για 

τους σκοπούς του Ν.3310/2005. Η απόφαση αυτή καταργήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

20977/23.8.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 

1673/23.08.2007) η οποία ορίζει ότι για την εφαρµογή του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εν όψει της υπογραφής της σχετικής σύµβασης, οι επιχειρήσεις 

που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, αρκεί να προσκοµίζουν διά των νοµίµων εκπροσώπων 

τους, στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύµβασης υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά 

                                                 
1 Ο συνολικός αριθµός προκύπτει µε βάση τα καταχωρηµένα στοιχεία στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ. στις 31.12.2014. 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



26 

την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, ως ισχύει. Μετά ταύτα το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την από 

16.10.2007 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 14421 απόφαση  σύµφωνα µε την οποία το Τµήµα 

Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. εκδίδει πιστοποιητικά περί συνδροµής ασυµβιβάστων 

ιδιοτήτων εφόσον και εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου  σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 3310/2005, ως ισχύει.  

 

Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι, καίτοι η υποχρέωση τήρησης Μητρώου 

Επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις και η άσκηση των προβλεπόµενων στο 

νόµο ελέγχων εξακολουθεί υφιστάµενη, οι σχετικές διατάξεις έχουν καταστεί άνευ 

αντικειµένου αφού εξέλειπε η υποχρέωση υποβολής των προβλεποµένων στην υπ’ αριθµ. 

24024/25.11.05 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 1637/2005) 

στοιχείων. 

 

3. Η επικοινωνία µε αλλοδαπές αρχές στο πλαίσιο ισχυουσών συµβάσεων για την 

αποστολή στοιχείων.  

Σηµειώνεται ότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διµερείς συµβάσεις οι οποίες να παρέχουν στο 

Ε.Σ.Ρ. τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας µε αλλοδαπές αρχές για την παροχή στοιχείων 

που αφορούν τις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων εταιρείες.  

 

4. Η υποβολή εισηγήσεων για τη διενέργεια οικονοµικών ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές 

στις ανωτέρω επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 

2328/1995 «η αµοιβή των ελεγκτών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.».  

Η απόφαση αυτή δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να 

διενεργηθούν τέτοιοι έλεγχοι. 

 

5. Η διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις µε αυτά που 

αποστέλλονται από άλλες δηµόσιες αρχές.  

Σηµειώνεται ότι από καµία διάταξη νόµου δεν προκύπτει υποχρέωση άλλων αρχών να 

υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τµήµατος. Τέτοια στοιχεία υποβάλλονται στο 

Ε.Σ.Ρ. κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω υπό το 

στοιχείο Γ.  
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6. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για καθεµία από τις επιχειρήσεις που καταχωρίζονται στο 

Μητρώο. Πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σκοποί των ελέγχων προκειµένου να 

ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση και ενόψει του µεγάλου 

αριθµού των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισµένες σε αυτό το Μητρώο, η σύνταξη 

ατοµικών εκθέσεων προϋποθέτει µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, προϋπόθεση που δεν υφίσταται.  

 

7. Η διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης των στοιχείων συγκεκριµένων επιχειρήσεων, 

κατόπιν παραγγελίας τριών τουλάχιστον µελών του Ε.Σ.Ρ. ή µετά από υποβολή αιτήµατος ή 

καταγγελίας επαρκώς αιτιολογηµένης κατά την κρίση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. ή δύο µελών 

του. Μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3592/2007 και την κατ’ ουσία κατάργηση της 

απαγόρευσης παράλληλης συµµετοχής σε εταιρεία Μ.Μ.Ε. και εταιρεία που συνάπτει 

δηµόσιες συµβάσεις, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο σκοπός των ελέγχων διασταύρωσης 

των στοιχείων επιχειρήσεων. 

 

8. Ο νοµικός και οικονοµικός έλεγχος των στοιχείων, που υποβάλλουν οι ραδιοφωνικές 

και τηλεοπτικές επιχειρήσεις που µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε αναλογική 

τεχνολογία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.13 και 6 παρ.11 του 

Ν.2328/1995.   

Ο έλεγχος αυτός, ασκείται κάθε φορά που γνωστοποιείται στο Συµβούλιο µεταβίβαση 

µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή / και αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και αφορά ποσοστό άνω 

του 1% του µετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης και 

έλεγχο συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων στο πρόσωπο νέων µετόχων ή εταίρων. Το 

Τµήµα, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, εισηγείται προς το Συµβούλιο, το οποίο 

εγκρίνει ή όχι, τη µεταβίβαση που γνωστοποιήθηκε. Σηµειώνεται ότι η αντίστοιχη 

αρµοδιότητα που αφορά τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις (άρθρο 5 

αναριθµηµένη παρ. 7) πρέπει να θεωρηθεί εν τοις πράγµασι καταργηµένη µετά την 

κατάργηση της υπ’ αριθµ. 24024/25.11.05 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας (ΦΕΚ Β΄ 1637/2005). 

 

VI.3 Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων 

Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων συστάθηκε το πρώτον µε το άρθρο 8 παρ.1 του 

Π.∆/τος 213/1995 ως Τµήµα Ραδιοτηλεοπτικών Εκποµπών και µετονοµάστηκε σε Τµήµα 

Ποιότητας Προγραµµάτων µε το άρθρο 7 παρ. 2γ του Ν. 2863/2000 και µε το άρθρο 4 της 

υπ’ αριθµ. 2/95354/0021/09.03.2009 Υπουργικής Απόφασης. 
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Αρµοδιότητες Τµήµατος 

Το Ε.Σ.Ρ. έχει ως πρωταρχικό σκοπό την εκ του Συντάγµατος επιτασσόµενη εξασφάλιση της 

ποιοτικής στάθµης των ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, την αντικειµενική και µε ίσους 

όρους ενηµέρωση και πολυφωνία, την τήρηση της φυσιογνωµίας του προγράµµατος των 

σταθµών, καθώς και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. Στο πλαίσιο εκτέλεσης των 

αρµοδιοτήτων του το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει περαιτέρω, µεταξύ άλλων, τον σεβασµό της 

προσωπικότητας, του ιδιωτικού βίου, του τεκµηρίου αθωότητας και της µυστικότητας της 

ποινικής προδικασίας, την προστασία των ανηλίκων (ως εµφανιζοµένων ή αναφερόµενων σε 

ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα και ως τηλεθεατών), την προσήκουσα σήµανση των 

τηλεοπτικών προγραµµάτων ώστε να µην επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των ανηλίκων, τη µη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ 

07.00 και 22.00 που αυτή απαγορεύεται, την ευπρέπεια στην εκφορά του λόγου και τη 

συµπεριφορά.  

 

Ειδικότερος έλεγχος διενεργήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. όσον αφορά στην εφαρµογή από τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς του Π.∆. 109/2010 σε συνδυασµό µε την ερµηνευτική αυτού Οδηγία 

1/12.7.2011 του Ε.Σ.Ρ. σχετικά µε τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν διεξοδικά οι υπερβάσεις των χρονικών ορίων µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και η µετάδοση συγκεκαλυµµένων διαφηµιστικών µηνυµάτων, η 

χρήση αθέµιτων διαφηµιστικών αναφορών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των χορηγών, 

καθώς και η µετάδοση του συµβόλου του χορηγού σε συνδυασµό µε ορισµένο διαφηµιστικό 

µήνυµα.  

 

Επιπλέον, το Ε.Σ.Ρ. στόχευσε µεταξύ άλλων στη διενέργεια αυτεπάγγελτως ερευνών σχετικά 

µε τη µετάδοση οπτικοακουστικών εµπορικών ανακοινώσεων από τους ραδιοφωνικούς 

φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν οι υπερβάσεις των χρονικών ορίων µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, ο τρόπος µετάδοσης των µηνυµάτων των χορηγών, η χρήση 

αθέµιτων διαφηµιστικών αναφορών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των χορηγών, η µετάδοση 

µηνυµάτων για συµµετοχή του κοινού σε διαγωνισµούς ή κληρώσεις µε χρήση αριθµών 

πρόσθετης χρέωσης χωρίς ενηµέρωση για το κόστος κλήσης, καθώς και η µετάδοση 

συγκεκαλυµµένων διαφηµιστικών αναφορών κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων.  

 

Επιπρόσθετα το Ε.Σ.Ρ. επεξεργάζεται αποφάσεις, ελέγχει ώστε να τηρούνται οι αρχές 

προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων αλλά και καταχωρεί πληροφορίες σχετικά µε τη 
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συγκρότηση επιτροπών των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών σταθµών. Συγκεκριµένα, 

στις αρµοδιότητες του τµήµατος συγκαταλέγονται οι εξής: 

 

1. Κατάρτιση Κωδίκων ∆εοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκποµπών, ∆ιαφηµίσεων και 

Ψυχαγωγικών Προγραµµάτων που κυρώνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα (άρθρο 3 παρ. 15 Ν. 

2328/1995) 

 

2. ∆ιατύπωση γνώµης κατά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών για την 

προβολή προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα (άρθρο 45 

παρ. 1α  Π. ∆. 96/2007). 

 

Κατά τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών της 25.5.2014 το ΕΣΡ εξέδωσε δύο 

γνωµοδοτήσεις (στις 8.5.2014 και στις 15.5.2014) πριν από την έκδοση των υπ’ αρ. 

8646/8.5.2014 και 9150/16.5.2014 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων µε τις οποίες 

καθορίστηκαν οι όροι και ο χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών 

κοµµάτων που συµµετείχαν στις ως άνω εκλογές. Επίσης το ΕΣΡ εξέδωσε δύο Οδηγίες τις 

υπ’ αρ. 4-2014 µε θέµα: «Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των 

∆ηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014» και 5-2014 µε θέµα: « 

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για 

την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Με τις Οδηγίες 

αυτές δόθηκαν διευκρινίσεις στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς σχετικά µε τον τρόπο 

εφαρµογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει την 

ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των δύο ως άνω εκλογικών 

αναµετρήσεων. 

 

3. ∆ιατύπωση γνώµης προς έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου 

Παιγνίων για την χορήγηση άδειας µετάδοσης εκποµπής τυχερών παιγνίων σύµφωνα µε το 

άρθρο 53 του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει µετά την δια του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 

τροποποίησή του. 

 

4. Έκδοση απόφασης για την ολική ή µερική αποδοχή αιτήµατος επανόρθωσης ή την 

απόρριψη αυτού ( άρθρο 9 παρ. 5 Π. ∆. 100/2000). 

To έτος 2014 δεν εκδόθηκε καµία σχετική απόφαση για αποδοχή αιτήµατος επανόρθωσης 

υπέρ φυσικού προσώπου που θεώρησε ότι προσβλήθηκε η προσωπικότητά του από 

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή. 
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5. ∆ιενέργεια ελέγχων για την τήρηση των προγραµµατικών υποχρεώσεων της 

ΝΕΡΙΤ−Α.Ε. ως προς το εκπεµπόµενο πρόγραµµα και την τήρηση των προγραµµατικών 

υποχρεώσεων και δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης (άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 4173/2013). 

 

Κατά το έτος 2014 το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων κατέγραψε µεγάλο αριθµό 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων και σχηµάτισε φακέλους υποθέσεων 

είτε αυτεπάγγελτα µε πρωτοβουλία του Συµβουλίου είτε µετά από καταγγελίες πολιτών 

για ενδεχόµενη παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ελέγχου τήρησης της πολιτικής πολυφωνίας από τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς, το Ε.Σ.Ρ. κατέγραψε αδιαλείπτως και δηµοσίευσε σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα την παρουσίαση των πολιτικών κοµµάτων όχι µόνο από τα δελτία ειδήσεων των 

τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας αλλά και από το σύνολο των ενηµερωτικών 

εκποµπών, εκποµπών λόγου κ.λπ. Για το σύστηµα καταγραφής της πολιτικής πολυφωνίας 

ακολουθεί εκτενής αναφορά στην επόµενη ενότητα της παρούσας έκθεσης. 

 

Ειδικότερα, ως προς τον έλεγχο της αντικειµενικής και µε ίσους όρους ενηµέρωσης, το 

Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε υποθέσεις καταγγελιών πολιτών και πολιτικών κοµµάτων για τις 

οποίες υποστήριξε ότι η αντικειµενική ενηµέρωση είναι η αµερόληπτη και πλήρης(όχι 

εξαντλητική)  παρουσίαση των πληροφοριών και των ειδήσεων, ότι η «επί ίσοις όροις» 

µετάδοση ειδήσεων, πληροφοριών κ.λ.π. δεν ταυτίζεται µε την αυστηρή τήρηση της αρχής 

της ισότητας, αλλά είναι συγγενής προς την έννοια της ίσης µεταχείρισης και περιέχει διττή 

απαγόρευση προνοµιακής και δυσµενούς µεταχείρισης υπέρ και αντιστοίχως εις βάρος 

ορισµένων κοινωνικών ή πολιτικών οµάδων….». Εν συνεχεία υποστήριξε ότι η 

αντικειµενικότητα σηµαίνει αµεροληψία  και ως εκ τούτου απαγορεύεται η µονοπώληση της 

ραδιοτηλεοράσεως υπέρ ορισµένων οµάδων, ιδεών ή συµφερόντων ή η δυσανάλογη προβολή 

τους, απαγορεύεται ο αποκλεισµός ή ουσιαστικός παραµερισµός από τη ραδιοτηλεόραση των 

διαφόρων πολιτικών ή πολιτιστικών µειονοτήτων. Ότι η αντικειµενικότητα παραβιάζεται εάν 

η χρησιµοποίηση των κριτηρίων αυτών καταλήγει στον αποκλεισµό πολιτικού κόµµατος από 

τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών µέσων ή στη διάθεση σε αυτό τόσο λίγου χρόνου ώστε να 

µην είναι δυνατή, κατά κοινή πείρα, η έκφραση του πολιτικού του λόγου. 

 

Τέλος έκρινε, επί τη βάσει αποφάσεων του ΣτΕ, ότι πολυµερής, αντικειµενική και ισότιµη 

παρουσίαση δεν είναι αυτή που γίνεται µε βάση τη µαθηµατική κατανοµή του χρόνου 
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µεταξύ των κοµµάτων, ανάλογα µε την κοινοβουλευτική δύναµη τους ή µε βάση 

απαρέγκλιτα και αδιαφοροποίητα κριτήρια ελάχιστης εµφάνισης των θέσεων καθενός από 

αυτά, ότι στον πυρήνα της δηµοσιογραφικής ελευθερίας περιλαµβάνεται κατ’ αρχήν, η 

ευχέρεια του δηµοσιογράφου να αξιολογεί και να επιλέγει από το σύνολο της καθηµερινής 

δραστηριότητας των πολιτικών κοµµάτων, εκείνο το γεγονός της καθηµερινής επικαιρότητας 

που είναι άξιο µεταδόσεως και παρουσιάσεως, ότι ο έλεγχος της δηµοσιογραφικής 

ελευθερίας σε ότι αφορά ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, είναι έλεγχος τηρήσεως ενός ελαχίστου 

πλαισίου ισόρροπης πολυµέρειας, ότι η αποσιώπηση γεγονότων της πολιτικής επικαιρότητας 

σχετιζοµένων µε ένα πολιτικό κόµµα συνιστά παράβαση των συναφών διατάξεων που 

διέπουν τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθµού, θα πρέπει δε να 

προκύπτει ότι η ως άνω παράλειψη συνεχίστηκε για σηµαντικό διάστηµα, η ακριβής διάρκεια 

του οποίου µπορεί να ποικίλει, ανάλογα µε την επικαιρότητα της αντίστοιχης περιόδου και 

την πυκνότητα των γεγονότων και εξελίξεων. 

 

VI.4 Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης δυνάµει του Π.∆/τος 213/1995 

ιδρύθηκε το πρώτον ως Γραµµατεία του Ε.Σ.Ρ. και µετονοµάστηκε δυνάµει του άρθρου 7 

παρ.2δ του Ν. 2328/2000 και του άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 2/95354/0021/09.03.2009 

Υπουργικής Απόφασης. 

 

1. Αρµοδιότητες 

Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος συγκαταλέγονται η εκτέλεση απαραίτητων διοικητικών 

εργασιών για την εύρυθµη λειτουργία του Συµβουλίου, η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών 

του, η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού καθώς και η παρακολούθηση της 

υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάσταση του υπηρετούντος στο Ε.Σ.Ρ. προσωπικού. 

 

2. ∆ραστηριότητες 

2.1 Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού 

To έτος 2014 συνεχίστηκε η βελτίωση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού προγράµµατος 

λογιστικής ώστε να ενσωµατώσει τις σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στο δηµόσιο 

λογιστικό και στις διαδικασίες προµηθειών και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού. 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκε σειρά τροποποιήσεων και προσθηκών στο πρόγραµµα 

διαχείρισης του προϋπολογισµού του Ε.Σ.Ρ., ενσωµατώνοντας τις σχετικές οδηγίες του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την τήρηση Μητρώου ∆εσµεύσεων και Πληρωµών 

και για την µηνιαία ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα που έχει 
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δηµιουργηθεί για τη συλλογή των στοιχείων αυτών. Σειρά σηµαντικών ενεργειών έλαβε χώρα 

και για την σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των συστηµάτων του Ε.Σ.Ρ. που 

επλήγησαν από την βοµβιστική ενέργεια κατά του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος που 

έπληξε και τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Ρ.  

 

2.2 Μισθοδοσία υπαλλήλων και Ολοµέλειας Ε.Σ.Ρ. 

Κατά το έτος 2014 συνεχίστηκε η αναβάθµιση, παραµετροποίηση, βελτίωση και ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού προγράµµατος µισθοδοσίας που διασυνδέεται µε την Ενιαία Αρχή 

Πληρωµών (Ε.Α.Π.), ώστε να ενσωµατώσει παραµετρικά τις σηµαντικές αλλαγές που 

επήλθαν από τη σχετική νοµοθεσία (περικοπές αποδοχών, εφαρµογή ενιαίου µισθολογίου, 

ένταξη στο νέο βαθµολόγιο, καθιέρωση νέων κρατήσεων και εισφορών, αλλαγές στη 

φορολογία, διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων, κλπ). Επισηµαίνεται ότι η µισθοδοσία των 

µελών και των υπαλλήλων του Ε.Σ.Ρ. διενεργείται αποκλειστικά µέσω της Ε.Α.Π. στην οποία 

έχει ενταχθεί ανάµεσα στους πρώτους η Αρχή από τα τέλη του έτους 2010. 

 

2.3. ∆ιαχείριση προστίµων 

Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις καθώς και εκτελεστούς 

τίτλους, κατά των οποίων µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας. Η διαδικασία επιβολής των προστίµων από το Ε.Σ.Ρ. έχει ως εξής:  

 

Μετά τη λήψη της απόφασης επιβολής προστίµου από την Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ. γίνεται η 

καθαρογραφή αυτής. Η απόφαση διαβιβάζεται στο Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Ε.Σ.Ρ., προς αποστολή στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) που ανήκει ο σταθµός, 

µαζί µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει το χρηµατικό πρόστιµο 

και αποστέλλει στο Ε.Σ.Ρ. αντίγραφο της τριπλότυπης κατάστασης βεβαίωσης φόρου. Η 

εξόφληση του προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως 

∆ηµοσίων Εσόδων µέσω των ∆.Ο.Υ. και των ∆ηµοσίων Ταµείων και αποτελεί έσοδο του 

Κρατικού Προϋπολογισµού και όχι του προϋπολογισµού του Ε.Σ.Ρ.. 

 

Η είσπραξη των προστίµων είναι αρµοδιότητα των ∆.Ο.Υ. και του Υπουργείου Οικονοµικών, 

απ’ το οποίο το Ε.Σ.Ρ. ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ζητά στοιχεία σε σχέση µε την 

καταβολή ή την ρύθµιση των προστίµων. Πρόκειται για ένα στοιχείο που συνεκτιµάται για 

την βιωσιµότητα των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων. 

Εντός του έτους 2014 συνεχίστηκε, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες της χώρας, η βελτίωση και η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων διαχείρισης των 
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προστίµων του Ε.Σ.Ρ. ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στο µεγάλο όγκο αυτών καθώς και 

στις πολλές ακυρωτικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Συµβούλιο της Επικρατείας. 

 

VI.5. Υλικοτεχνική υποδοµή 

 

1. Κτηριακές εγκαταστάσεις  

Οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ. στεγάζονται σε µισθωµένο ακίνητο που 

βρίσκεται στην συµβολή των οδών Πανεπιστηµίου και Αµερικής 5. Το Ε.Σ.Ρ. έχει µισθώσει 

τρεις ορόφους για την κάλυψη των αναγκών του. Έχει ήδη ζητηθεί από την Κτηµατική 

Εταιρεία ∆ηµοσίου (έγγραφο µε Α.Π. 11107/10.11.2008) η παραχώρηση ακινήτου 

κυριότητας του ελληνικού δηµοσίου για τη µόνιµη εγκατάσταση του Ε.Σ.Ρ..  

 

2. Τεχνικός εξοπλισµός - Υποδοµές Πληροφορικής 

Το έτος 2014 είχε αρνητικά καταλυτική σηµασία για το µηχανογραφικό περιβάλλον του Ε.Σ.Ρ. 

αφού την 10
η
 Απριλίου 2014 καταστράφηκε το σύνολο σχεδόν του βασικού του εξοπλισµού 

και η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή του, λόγω της βοµβιστικής επίθεσης κατά της γειτνιάζουσας 

Τράπεζας της Ελλάδος, µε συνέπεια τον γενικό ανασχεδιασµό όλου του τρόπου λειτουργίας 

των µηχανογραφικών υποδοµών. Η απουσία κονδυλίων δεν επέτρεψε την άµεση 

αποκατάσταση των ζηµιών και γι αυτό επιδιώχθηκε η διάσωση των υφιστάµενων αρχείων και 

η εκ των ενόντων λειτουργία των βασικών τηλεπικοινωνιακών και διοικητικών υποδοµών 

του Ε.Σ.Ρ.  

 

Τα συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Σ.Ρ. που επλήγησαν βρίσκονταν σε 

ειδικά διαµορφωµένο χώρο, στον τέταρτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ε.Σ.Ρ. και 

αποτελούνταν από πέντε επί µέρους οµάδες: 

o η πρώτη αφορούσε στην λειτουργία του τοπικού δικτύου  

o η δεύτερη στις εφαρµογές του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, της Ιστοσελίδας και του 

Μητρώου,  

o η τρίτη στην τηλεφωνική σύνδεση µέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»  

o η τέταρτη στο καταγραφικό σύστηµα 10 τηλεοπτικών σταθµών «Πανόπτης» 

o η πέµπτη στην σύνδεση των παραπάνω µε τους υπόλοιπους χώρους του Ε.Σ.Ρ.  
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οι οποίες είχαν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στην διάρκεια µιας ολόκληρης δεκαετίας (2000-

2010) µε κόστος που προσέγγιζε το ποσό των δύο εκατοµµυρίων ευρώ.  

 

Η πρακτική που ακολουθείται, παγκοσµίως, σε ανάλογες περιπτώσεις, είναι η διαδικασία του 

data recovery, δηλαδή ένας εκ βάθρων ανασχεδιασµός όλων των υποδοµών. Σηµειώνεται ότι 

η πολυπλοκότητα, η εξειδίκευση και ο βαθµός λειτουργικής διασύνδεσης υποδοµών, υλικού 

και εφαρµογών καθιστούσαν εξαιρετικά δυσχερή τη µερική και αποσπασµατική 

αντιµετώπιση των βλαβών. Εξάλλου, η προηγούµενη έλλειψη συµβολαίων συντήρησης του 

εξοπλισµού και η µη αναβάθµιση, επί πενταετία, του λογισµικού, λόγω ελλείψεως 

κονδυλίων, περιόριζαν περαιτέρω το εύρος των εναλλακτικών λύσεων και καθιστούσαν 

απροσδιόριστο τον χρόνο αποκατάστασης των ζηµιών. Η απουσία των αναγκαίων για τον εκ 

βάθρων ανασχεδιασµό των υποδοµών του ΕΣΡ οδήγησε στην λύση της κατά περίπτωση 

αντιµετώπισης των πλέον επειγόντων προβληµάτων. Η εκ των πραγµάτων επιβεβληµένη 

αυτή αντιµετώπιση δεν ήταν η ευχερέστερη και δυσχεράνθηκε από την παλαιότητα του 

υλικού και του λογισµικού, που ήταν σε χρήση. 

 

Στο σχήµα της επόµενης σελίδας απεικονίζεται το σύνολο του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος 

του Ε.Σ.Ρ. (συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών). 

 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



35 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



36 

Οι διαπιστωθείσες βλάβες αφορούσαν πρώτα πρώτα στα ασθενή ρεύµατα, δηλαδή 

στην υποδοµή που χρησιµοποιείται για τηλεφωνία και ανταλλαγή δεδοµένων 

(Voice/Data), και στα ισχυρά ρεύµατα, δηλαδή στην ηλεκτρολογική υποδοµή, η 

οποία περιλαµβάνει και ανεξάρτητη ηλεκτρολογική υποδοµή πέραν της ήδη 

υπάρχουσας στο κτίριο που στεγάζει το Ε.Σ.Ρ. Καλώδια είχαν εµφανώς υπερεκταθεί 

λόγω της ώσεως και ηλεκτρικοί πίνακες είχαν αποκολληθεί. Εκτός λειτουργίας είχε 

τεθεί το Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύµατος (U.P.S.). 

Παντελώς κατεστραµµένο ήταν το Σύστηµα Τηλεειδοποίησης SwiftBase CM-2, το 

οποίο αποτελούσε αυτόνοµο σύστηµα που απέστελλε τηλεφωνικά µηνύµατα (SMS) 

σε συγκεκριµένους αριθµούς κινητών τηλεφώνων κάθε φορά που είχε διακοπεί το 

ηλεκτρικό ρεύµα στην αίθουσα του ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Computer Room). 

Βλάβη υπέστη επίσης το Σύστηµα Αυτόµατης Κατάσβεσης µε FM-200 του 

Computer Room. Το σύστηµα αποτελείτο από το τµήµα της κατάσβεσης και το 

τµήµα της ανίχνευσης. Στους χώρους που προστατευόταν είχαν εγκατασταθεί 2 

οµάδες ανιχνευτών συνδεδεµένων στον τοπικό πίνακα ελέγχου. 

 

Σοβαρότερη ήταν η κατάσταση του Ενεργού Εξοπλισµού τοπικού δικτύου LAN, 

δηλαδή των διάσπαρτων συσκευών (µεταγωγείς, δροµολογητές κ.τ.λ.) που 

ενσωµατωµένες στα καλώδια του δικτύου αποτελούσαν οργανικό τµήµα της 

συνολικής δικτυακής υποδοµής του τοπικού δικτύου LAN. Ούτε στην τηλεφωνική 

υποδοµή απεφεύχθησαν σοβαρές βλάβες. Η τηλεφωνία του Ε.Σ.Ρ. – µέσω Ο.Τ.Ε. 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» - υλοποιείτο µέσω ενός συστήµατος εξυπηρετητή (Server) µε εφεδρικό 

δροµολογητή (Fallback Router) µε λογισµικό Call Manager 7, όλα του οίκου CISCO. 

Οι τηλεφωνικές συσκευές ήταν και αυτές του οίκου CISCO, τεχνολογίας Voice over 

IP – Gigabit (1000 Base Tx) Ethernet – PoE. 

∆ύο εξυπηρετητές HP DL 380 G4 σε ρόλο Domain Controllers, που διασφάλιζαν το 

Active Directory Domain, καθώς επίσης το σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων 

(Storage), που χρησιµοποιούσε το Σύστηµα Cluster της HP το Storage Area Network 

(SAN) MSA-1000 είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.  

Όλη η αλυσίδα, που περιγράφει την ηλεκτρονική υποδοµή του Ε.Σ.Ρ., 

Ασθενή ρεύµατα  �  

Ισχυρά ρεύµατα  � 

Ενεργός Εξοπλισµός τοπικού δικτύου LAN �  
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ESR Main Servers-Storage Area Network- ESRCL1 Server-ESRCL2 Server �  

Κεντρικό Σύστηµα-Active Directory Domain �  

ESR Main Servers-HP tape drive  � 

που συµπληρωνόταν µε την λειτουργία ελέγχου ιών Virus/Malware/Adware/Spyware 

µέσω του ESR Main Servers, ESR-ENDP Server  

είχε ή εντελώς κατεστραµµένα τµήµατα ή τµήµατα µε σοβαρές βλάβες. 

Σε επίπεδο λειτουργιών, η έκρηξη είχε ως αποτέλεσµα 

o την αδυναµία διασύνδεσης των εφαρµογών που ήταν εγκαταστηµένες σε 

διάφορους servers µέσω του ESR Main Servers µε συνέπεια να µην είναι δυνατόν 

οι εφαρµογές αυτές να χρησιµοποιηθούν από το προσωπικό 

o την παύση λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και της Ιστοσελίδας του 

Ε.Σ.Ρ.  

o την αδυναµία διασύνδεσης των δύο καταγραφικών συστηµάτων («Πανόπτης» και 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 6 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 

o την αδυναµία διασύνδεσης όλων των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(PCs) των χρηστών και την αδυναµία εφεδρικής µεταφοράς αρχείων τους 

(Backup) στο Storage Area Network του Συστήµατος Cluster της HP 

o την αδυναµία λειτουργίας των δικτυακών εκτυπωτών και των λοιπών 

περιφερειακών δικτυακών συσκευών 

o την απενεργοποίηση των υπηρεσιακών e-mail accounts 

o την αδυναµία πρόσβασης στο διαδίκτυο µέσω του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

o την απενεργοποίηση του συστήµατος τηλεειδοποίησης SwiftBase CM-2 

o την αδυναµία ενσωµάτωσης νέων εφαρµογών 

Η κατάσταση συνοπτικά περιγράφεται:10 servers και κρίσιµα δοµοστοιχεία του 

δικτύου εκτός λειτουργίας, αρκετές τηλεφωνικές συσκευές άχρηστες, 

κατεστραµµένοι ηλεκτρολογικοί πίνακες και επισφαλούς λειτουργίας καλωδιώσεις 

ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. Οι χρήστες βρέθηκαν αναγκασµένοι να 

περιοριστούν στην χρήση µεµονωµένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τοπικών 

εκτυπωτών, το δε Ε.Σ.Ρ. ως ∆ηµόσιος Φορέας, βρέθηκε τηλεπικοινωνιακά 

αποκοµµένο από τον έξω κόσµο. ∆εν υπήρχε δυνατότητα καταγραφής εκποµπών, 

καθώς επίσης και λειτουργίας των προγραµµάτων Μισθοδοσίας, ∆ιπλογραφικής 

Λογιστικής, ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Ενιαίας Αρχής Πληρωµών. 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 38

 

Επισηµαίνεται ότι η αναγκαιότητα αναβάθµισης και επέκτασης του εξοπλισµού 

και του λογισµικού που χρησιµοποιεί το ΕΣΡ ήταν πρόβληµα το οποίο 

αντιµετώπιζε το Συµβούλιο ήδη από διετίας. Είχε συγκροτηθεί οµάδα 

"Ανάπτυξη συστήµατος στρατηγικής διοίκησης του Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο του 

στρατηγικού στόχου 2013-2016" και κατάρτιζε αντίστοιχο σχέδιο, στο οποίο 

ενσωµατώνονταν απαιτήσεις για επιπλέον λειτουργικότητες όπως η 

διασυνδεσηµότητα µε άλλους ∆ηµόσιους Φορείς, η προσβασιµότητα και ο σχεδιασµός 

πολιτικής ασφάλειας ως προς τα δεδοµένα που τηρούνται ηλεκτρονικά. Τα 

συµπεράσµατα στα οποία είχε καταλήξει η οµάδα προέβλεπαν σταδιακό 

ανασχεδιασµό των παραχοµένων ψηφιακών λειτουργιών προς όφελος των 

εποπτευοµένων επιχειρήσεων, των πολιτών που θα επικοινωνούσαν µε το Ε.Σ.Ρ. και 

των ∆ηµοσίων Φορέων µε τους οποίους το Ε.Σ.Ρ. θα αντάλλασσε δεδοµένα. Αυτό θα 

γινόταν δυνατό µε περιορισµό των εγγράφων που θα έπρεπε να αποσταλούν προς και 

από το Ε.Σ.Ρ., την πλήρη εκµετάλλευση των ψηφιακών υποδοµών των άλλων 

∆ηµοσίων Φορέων και τον εξωστρεφή προσανατολισµό του Ε.Σ.Ρ. µε βάση τις 

τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής (ΤΠΕ). Ο στρατηγικός 

προσανατολισµός αυτός του Ε.Σ.Ρ. επιβλήθηκε και από την υποχρέωση εφαρµογής 

του νόµου 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ο 

οποίος επιβάλει την χρήση ΤΠΕ, όπου αυτή είναι δυνατή. Επίσης, η ψήφιση του 

νόµου 4305/2014 για την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 

57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 

ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις» 

κατέστησε τον παραπάνω προσανατολισµό προς την εντατικοποίηση των ΤΠΕ 

ακπόµη επιτακτικότερη. Η έκρηξη, όχι µόνον κατέστρεψε το υφιστάµενο 

µηχανογραφικό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά ουσιαστικά ακύρωσε την 

προοδευτική, ελεγχόµενη και συγκροτηµένη προσπάθεια αναβάθµισης, 

επικαιροποίησης και επέκτασής του.  

 

Οι λύσεις, που υιοθετήθηκαν τελικά, αν και διασφάλισαν την οµαλή λειτουργία του 

Ε.Σ.Ρ., λόγω του υβριδικού χαρακτήρα τους, δεν αποτελούν σταθερή βάση για 

µεσοπρόθεσµη αναβάθµιση, επικαιροποίηση, επέκταση και εµπλουτισµό του 
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περιβάλλοντος ΤΠΕ του Ε.Σ.Ρ. έτσι ώστε το Ε.Σ.Ρ. να ανταποκριθεί στην εφαρµογή 

των νόµων 3979/2011 και 4305/2014. Συγκεκριµένα έχει επιτευχθεί εγκατάσταση 

νέας κατασκευής servers µε πολύ προγενέστερο λειτουργικό σύστηµα (Microsoft 

Windows 2003 Server), του οποίου η υποστήριξη από την κατασκευάστρια εταιρεία 

λήγει τον Ιούλιο 2015, και προσωπικών υπολογιστών µε λειτουργικό σύστηµα 

(Microsoft Windows XP SP3) του οποίου η υποστήριξη από την κατασκευάστρια 

εταιρεία Microsoft έχει λήξει από τον Απρίλιο 2014). Στο συγκεκριµένο περιβάλλον 

δεν µπορεί να διασφαλιστεί η διασυνδεσηµότητα µε άλλους ∆ηµόσιους Φορείς, ούτε η 

προσβασιµότητα και ούτε ο σχεδιασµός πολιτικής ασφάλειας ως προς τα δεδοµένα που 

τηρούνται ηλεκτρονικά. Συµπερασµατικά, η λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος 

του Ε.Σ.Ρ. αναµένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 

2015, το κόστος εκτιµάται ότι θα είναι το ελάχιστο δυνατόν και το αποτέλεσµα 

αρκετά ικανοποιητικό για το παρόν και βραχυπρόθεσµα, αποδεκτό δε µεσοπρόθεσµα. 

 

VI.6. ΠΑΝΟΠΤΗΣ: Ψηφιακό Σύστηµα Εποπτείας Ραδιοτηλεοπτικών 
Προγραµµάτων 

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2014 και σε συνεργασία µε τους 

κατασκευαστικούς οίκους υλικού και λογισµικού του, αποκαταστάθηκαν 

βραχυπρόθεσµα οι λειτουργίες καταγραφής τηλεοπτικών προγραµµάτων του 

συστήµατος. Όµως λόγω της οριστικής παύσης των επίγειων αναλογικών εκποµπών 

τηλεοπτικών σταθµών στην Αττική και της εµφάνισης δυσλειτουργιών στους δίσκους 

αποθήκευσής του, το σύστηµα κατέστη εκ νέου ανενεργό. Πλέον, το σύστηµα 

βρίσκεται σε κατάσταση αξιολόγησης για τις περαιτέρω  διαδικασίες αποκατάστασης 

της λειτουργίας του, ενώ η καταγραφή εννέα (9) τηλεοπτικών προγραµµάτων εθνικής 

εµβέλειας και πέντε (5) ραδιοφωνικών προγραµµάτων του Νοµού Αττικής 

πραγµατοποιείται µέσω του εφεδρικού εξοπλισµού του Συµβουλίου. 

 

3. Η Ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. 

Η ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. ήταν εκτός λειτουργίας από τις 10.04.2014 έως τα µέσα 

Φεβρουαρίου 2015. Έκτοτε αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία της. 

 

Η ιστοσελίδα www.esr.gr συµβάλλει στην αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των 

πολιτών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε το Ε.Σ.Ρ. και 
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άµεσης πρόσβασης σε θέµατα που αφορούν την Ανεξάρτητη Αρχή. Συγκεκριµένα, 

στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παρέχονται οι εξής 

πληροφορίες: 

 

• Γενικές πληροφορίες: Περιέχονται πληροφορίες ως προς το ιστορικό, τις 

αρµοδιότητες και την οργανωτική δοµή του Ε.Σ.Ρ. Γίνεται ειδική αναφορά στην 

προβλεπόµενη εκ του νόµου διαδικασία επιλογής των µελών και στη σηµερινή 

σύνθεση του Συµβουλίου. Επίσης, παρατίθενται οι εκθέσεις πεπραγµένων της 

Αρχής καθώς και οι εκθέσεις πολιτικής πολυφωνίας, που εµφανίζονται κατά 

φθίνουσα χρονολογική σειρά. 

• Αποφάσεις: Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη να 

αναζητήσει τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. βάσει συνδυαστικών κριτηρίων αναζήτησης. 

• Οδηγίες-Συστάσεις: Παρατίθενται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά οι οδηγίες, 

συστάσεις και υποδείξεις που έχει εκδώσει το Ε.Σ.Ρ. 

• Αδειοδότηση Σταθµών: Εµφανίζονται πίνακες µε τους νοµίµως λειτουργούντες 

ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς. 

• Μετοχική σύνθεση - Μεταβιβάσεις τηλεοπτικών σταθµών, ραδιοφωνικών 

σταθµών, φορέων και επιχειρήσεων δηµοσκοπήσεων. 

• Κοινωνικά Μηνύµατα-Νοµοθεσία: ∆ίδονται πληροφορίες για τη διαδικασία 

υποβολής κοινωνικών µηνυµάτων από φορείς προς έγκριση από την ειδική 

τριµελή επιτροπή, της οποίας η σύνθεση αναφέρεται αναλυτικά. Επίσης 

παρέχονται πληροφορίες για τις διατάξεις νόµων που υπαγορεύονται από το 

εσωτερικό δίκαιο, τους κανόνες Αυτορρύθµισης καθώς και όσα προβλέπονται 

από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις και το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Νέα-Ανακοινώσεις-Ενηµερώσεις-∆ιαβουλεύσεις: Περιέχονται ενηµερώσεις και 

ανακοινώσεις ειδικού ενδιαφέροντος. Επίσης, εµφανίζονται κατά φθίνουσα 

χρονολογική σειρά οι ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της Ολοµέλειας του 

Συµβουλίου, τα δελτία τύπου που εκδόθηκαν από το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης και όσες διαβουλεύσεις έχουν πραγµατοποιηθεί κατόπιν 

πρωτοβουλίας της Αρχής. 

• Προκηρύξεις: Εµφανίζονται όλες οι προκηρύξεις που εκδόθηκαν από το Ε.Σ.Ρ., 

αναφορικά µε α) αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθµών, β) αδειοδότηση 
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ραδιοφωνικών σταθµών, γ) πλήρωση θέσεων εργασίας στην Υπηρεσία και δ) 

διαγωνισµούς προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών. 

• Χρήσιµα-Έντυπα (Αιτήσεις κ.λπ.): Παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για 

υποβολή καταγγελίας ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των πολιτών µε το Εθνικό 

Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο χρήστης παραπέµπεται σε αναλυτικό πίνακα µε 

τα ονόµατα των υπαλλήλων της υπηρεσίας, τις αρµοδιότητες και τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους. Επίσης, περιέχονται έντυπα-υποδείγµατα για: 

-αίτηση χορήγησης Άδειας ∆ικτύωσης Ραδιοφωνικού Σταθµού 

-αίτηση τηλεοπτικού σταθµού περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας για την επίγεια 

ψηφιακή µετάδοση του αναλογικού του προγράµµατος  

-άµεση υποβολή ενδεχόµενης καταγγελίας ή απλά ερωτήµατος του 

ενδιαφερόµενου πολίτη προς το Συµβούλιο και 

-αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νοµίµου Λειτουργίας Ραδιοφωνικού Σταθµού . 

Τέλος, περιέχονται χάρτης του δικτυακού τόπου (site) του Ε.Σ.Ρ. για εύκολη 

πλοήγηση του επισκέπτη και χρήσιµοι σύνδεσµοι για άµεση επικοινωνία µε άλλες 

Ανεξάρτητες Αρχές.  

• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Από τον Νοέµβριο του έτους 2010, το Ε.Σ.Ρ. εντάχθηκε στο πρόγραµµα 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» σε εφαρµογή του Ν. 3861/2010, ο οποίος εισάγει την υποχρέωση 

ανάρτησης των Νόµων, των κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των 

κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο, µε στόχο την επίτευξη της 

µέγιστης δυνατής δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής 

δράσης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλέορασης 

αναρτά τις πράξεις που προβλέπονται από τον ανωτέρω Νόµο σε διαδικτυακό 

τόπο ειδικού σκοπού (http://et.diavgeia.gov.gr/f/esr) στον οποίο οι χρήστες έχουν 

άµεση πρόσβαση µέσω link στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Αρχής.  
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο της ενότητας αναφέρεται στην οιονεί κανονιστική δραστηριότητα 

του Ε.Σ.Ρ., όπως αυτή εκδηλώθηκε µε την έκδοση υποδείξεων, συστάσεων και 

οδηγιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες αποφάσεις του 

Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2013 καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των 

εκδοθεισών αποφάσεων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη λειτουργία της πολιτικής 

πολυφωνίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά την έγκριση των κοινωνικών µηνυµάτων 

και το πέµπτο αφορά την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της Αρχής και τον 

δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται 

αναφορά στη συµµετοχή µελών και στελεχών του Ε.Σ.Ρ. σε διοργανώσεις διεθνών 

συναρµόδιων φορέων, σε υπηρεσιακές συναντήσεις διακρατικού ενδιαφέροντος 

καθώς και σε ηµερίδες και συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Ι. Οιονεί κανονιστικές αρµοδιότητες 

 

Στο πλαίσιο των προβλεπόµενων στο νόµο αρµοδιοτήτων του, το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε 

Υποδείξεις, Γνωµοδοτήσεις, Οδηγίες και Συστάσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 2863/2000. 

 

1. ΄Εκδοση Υποδείξεων 

 

α) Υπόδειξη 1/14.10.2014 

Θέµα: «Προστασία ανηλίκων κατά τη µετάδοση τηλεοπτικών προγραµµάτων»  

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενόψει της έναρξης της νέας τηλεοπτικής 

περιόδου, κατ’ εφαρµογή σχετικών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 15 παρ. 2 του 

Συντάγµατος, κρίνει ως επιτακτική προτεραιότητά του τη διαφύλαξη της προστασίας 

των ανηλίκων, τόσο ως θεατών, όσο και ως συµµετεχόντων σε τηλεοπτικά 

προγράµµατα και απευθύνει υπόδειξη που αφορά ζητήµατα σχετικά µε τη σήµανση 

των προγραµµάτων, τη συµµετοχή ανηλίκων σε προγράµµατα, το περιεχόµενο 

προγραµµάτων και τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις.  
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2. Έκδοση Οδηγιών 

 

α) Οδηγία  1/10.2.2014 

Θέµα: «Πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

µέσων»  

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ εφαρµογή σχετικών διατάξεων και 

ιδίως του άρθρου 8 παρ. 3 του Π.∆/τος 109/2010, παρέχει Οδηγία προς τους 

ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς της χώρας όπως λάβουν τα προσήκοντα µέσα µε τρόπο 

που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία ούτως ώστε:   

1. Ποσοστό τουλάχιστον 3% του εβδοµαδιαίου προγράµµατος εκπέµπεται στην 

ελληνική γλώσσα, και 

2. Ποσοστό τουλάχιστον 3% του ξενόγλωσσου εβδοµαδιαίου προγράµµατος 

προβάλλεται µε υποτίτλους στην ελληνική γλώσσα. 

 

β) Οδηγία 2/18.2.2014 

Θέµα: «Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών 

παιχνιδιών »  

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη διασφάλιση της προστασίας των 

ανηλίκων και δη του ευάλωτου της παιδικής ψυχής και της µειωµένης βουλητικής 

αντίστασης των παιδιών σε διαφηµίσεις, κατ’ εφαρµογή σχετικών διατάξεων και 

ιδίως του άρθρου 11 παρ. 6 του Ν.3587/2007, παρέχει Οδηγία προς όλους τους  

τηλεοπτικούς σταθµούς της χώρας αναφορικά µε ζητήµατα απαγορεύσεων εµπορικών 

οπτικοακουστικών ανακοινώσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ των ωρών 07:00-

22:00. 

 

γ) Οδηγία  3/1.4.2014 

Θέµα: «Μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς τυχερών παιγνίων» 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατ’ εφαρµογή σχετικών διατάξεων και 

ιδίως του άρθρου 53 παρ. 6 του Ν.4002/2011, παρέχει Οδηγία προς όλους τους  

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας, αναφορικά µε την προβολή 

απαγορευµένων τυχερών παιχνιδιών ώστε να µη µεταδίδονται προγράµµατα που 
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παραπλανούν το κοινό και βλάπτουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων. 

 

δ) Οδηγία  4/1.4.2014 

Θέµα: «Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των ∆ηµοτικών 

και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014» 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έχοντας υπόψη την ανάγκη παροχής 

διευκρινίσεων προς τους ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθµούς της χώρας σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και τον τρόπο ελέγχου 

τήρησης της ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη 

της προεκλογικής περιόδου των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών από 

18
ης

 Απριλίου 2014 έως 18
ης

 Μαΐου 2014 και των ενδεχοµένων επαναληπτικών 

εκλογών της Κυριακής 25
ης

 Μαΐου 2014, απευθύνει προς όλους τους 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας Οδηγία ως προς τις βασικές 

διατάξεις της εκλογικής νοµοθεσίας, τον περιορισµό εµφανίσεων υποψηφίων 

προσώπων στα µέσα, τις διαφηµίσεις και τα µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου, την 

ειδική υποχρέωση των σταθµών να ενηµερώνουν το Ε.Σ.Ρ. για τα προαναφερόµενα, 

τις καταγγελίες και τις κυρώσεις των παραβάσεων.  

 

ε) Οδηγία  5/6.5.2014 

Θέµα: «Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών της 

25ης
 

Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο» 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έχοντας υπόψη την ανάγκη παροχής 

διευκρινίσεων προς τους ενηµερωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς 

της χώρας σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής και τον τρόπο ελέγχου τήρησης της 

ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπει τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής 

περιόδου από την Παρασκευή 25
η
 Απριλίου  έως και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 

των εκλογών της 25
ης

 Μαϊου 2014 για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας Οδηγία ως προς τις γενικές διατάξεις της 

εκλογικής νοµοθεσίας, τον περιορισµό εµφανίσεων υποψηφίων προσώπων στα µέσα, 
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τις δηµοσκοπήσεις και την υποχρέωση των σταθµών να ενηµερώνουν το Ε.Σ.Ρ. για 

τις ειδικές προεκλογικές εκποµπές.  

 

στ) Οδηγία  6/15.9.2014 

Θέµα: «Μετάδοση από ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς διαγωνιστικών παιγνίων µε 

συµµετοχή του κοινού µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης» 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατόπιν προβολής τυχερών και µη τυχερών 

παιχνιδιών µε ασαφείς όρους συµµετοχής του κοινού και ακατάληπτους όρους 

διεξαγωγής τους και, κατ’ εφαρµογή σχετικών διατάξεων και ιδίως των άρθρων 25, 

33 και 53 του Ν.4002/2011, απευθύνει προς όλους τους τηλεοπτικούς και 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας Οδηγία, το πεδίο εφαρµογής της οποίας 

καταλαµβάνει όλα τα ραδιοτηλεοπτικώς προβαλλόµενα τυχερά και µη τυχερά 

παίγνια στα οποία η συµµετοχή του κοινού γίνεται µέσω τηλεφωνικών γραµµών 

υψηλής χρέωσης, ώστε να µη µεταδίδονται προγράµµατα που παραπλανούν το κοινό 

και βλάπτουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 

 

3. Έκδοση Γνωµοδοτήσεων 

α) Η από 30.4.2014 γνωµοδότηση µε την οποία η Ολοµέλεια του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διατύπωσε την από το άρθρο 45, παρ. 1
α
 του Π.∆/τος 

26/2012 προβλεποµένη γνώµη στο µε Α.Π.263/29.4.2014 έγγραφο της Γενικής  

Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης για τις προϋποθέσεις και το χρόνο προβολής από 

τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς κατά την 

προεκλογική περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων κατά τις 

εκλογές της 25
ης

 Μαΐου 2014 για την ανάδειξη βουλευτών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

β) Η από 8.5.2014 γνωµοδότηση µε την οποία η Ολοµέλεια του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διατύπωσε την από το άρθρο 45, παρ. 1
α
 του Π.∆/τος 

26/2012 προβλεποµένη γνώµη στο µε Α.Π.281/7.5.2014 έγγραφο της Γενικής  

Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης για τις προϋποθέσεις και το χρόνο προβολής, από 

τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθµούς ελεύθερης λήψης  καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, κατά την προεκλογική 

περίοδο των πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων και πολιτικών 
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κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασµού για την συµµετοχή τους 

στις εκλογές της 25
ης

 Μαΐου 2014 προς ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα. 

 

γ) Η από 15.5.2014 γνωµοδότηση µε την οποία η Ολοµέλεια του Εθνικού 

Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διατύπωσε την από το άρθρο 45, παρ. 1
α
 του Π.∆/τος 

26/2012 προβλεποµένη γνώµη στο µε  Α.Π.300/15.5.2014 έγγραφο της Γενικής  

Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης για τις προϋποθέσεις και το χρόνο προβολής, από 

τους δηµόσιους και ιδιωτικούς ενηµερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθµούς ελεύθερης λήψης,  καθώς και τους φορείς παροχής συνδροµητικών 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε µορφής, κατά την προεκλογική 

περίοδο των πολιτικών κοµµάτων που µετέχουν στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 

για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τροποποιουµένης της υπ’ αρ. 8646 της 8ης Μαΐου 2014 κοινής αποφάσεως του 

Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.  

 

4. ∆ελτία Τύπου  

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν και της 

καθιέρωσης στενότερης συνεργασίας του µε το Συνήγορο του Πολίτη στον ευαίσθητο 

τοµέα της προστασίας των ανηλίκων, εξέδωσε δελτίο τύπου, κατά το οποίο, σκοπός 

της συνεργασίας των δύο Αρχών είναι ο συντονισµός παράλληλων ενεργειών και 

πρωτοβουλιών για την προστασία των δικαιωµάτων και ιδίως της προσωπικότητας 

και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών αλλά και της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 

των κάθε είδους προκλήσεων και παραβιάσεων εις βάρος τους.  

 

5. Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.  

Από τη µελέτη των αρχείων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προέκυψε 

ότι, το 2014 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε εξακόσιες 

ογδόντα τρεις (683) υποθέσεις, εξέδωσε πεντακόσιες εννέα (509)
2
 αποφάσεις εκ των 

οποίων οι διακόσιες ογδόντα δύο (282) είναι κυρωτικές.  

Η θεµατολογία των υποθέσεων, που εξέτασε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

για τις οποίες εξέδωσε σχετικές αποφάσεις το έτος 2014, αφορά κυρίως αιτήσεις 

                                                 
2
 Εκ των οποίων επτά (7) βεβαιώσεις νοµίµου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθµών. 
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θεραπείας επί παλαιοτέρων αποφάσεων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 

αιτήσεις για έγκριση µεταβιβάσεων, αιτήσεις για χορήγηση αδείας δικτυώσεως και 

παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα για τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς αφορά κυρίως αιτήσεις θεραπείας επί παλαιοτέρων αποφάσεων, 

παραβάσεις σχετικές µε παραπλάνηση κοινού, υπέρβασης διαφηµιστικού χρόνου, 

προβολής απαγορευµένου παιγνίου (τυχερά), προστασίας ανηλίκων και σήµανσης 

προγραµµάτων ενώ για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς  αφορά κυρίως αιτήσεις 

εγκρίσεως µεταβιβάσεων µετοχικών µεριδίων ή σταθµών, αιτήσεις χορηγήσεως 

αδείας δικτυώσεως, αιτήσεις θεραπείας επί παλαιοτέρων αποφάσεων, αιτήσεις περί 

λύσεως δικτυώσεως και µη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων. 

Η θεµατολογία των πεντακοσίων εννέα (509) αποφάσεων ανά τηλεοπτικό και 

ραδιοφωνικό σταθµό παρατίθεται αναλυτικά στον πίνακα 1 που ακολουθεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑ/ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2014 

 
ΘΕΜΑ 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

Αίτηση αλλαγής φυσιογνωµίας προγράµµατος  2 2 

Αίτηση ανάθεσης εκµετάλλευσης σταθµού από άλλο φορέα 3 - 

Αίτηση ανάκλησης απόφασης-διοικητικής πράξης 1 1 

Αίτηση ανάκλησης βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας  - 2 

Αίτηση ανάκλησης δικτύωσης-λύσης δικτύωσης  1 14 

Αίτηση προς αντικατάσταση φορέως ραδιοφωνικού σταθµού από τους 
εργαζόµενους αυτού                                 - 3 

Αίτηση διακοπής λειτουργίας 4 13 

Αίτηση έγκρισης µεταβιβάσεων/αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  9 47 

Αίτηση έγκρισης µετάδοσης µέσω δορυφόρου 1 - 

Αίτηση έγκρισης µετάδοσης ψηφιακής εκποµπής προγράµµατος 4 - 

Αίτηση έγκρισης περιεχοµένου για µετάδοση µέσω ευρυζωνικών 
δικτύων 1 - 

Αίτηση θεραπείας 61 26 

Αίτηση συµπλήρωσης βεβαίωσης - 8 

Αίτηση τροποποίησης συχνότητας  - 2 

Αίτηση χορήγησης άδειας δικτύωσης  5 27 

Αίτηση χορήγησης άδειας συνδροµητικής τηλεόρασης   1 - 

Αίτησης χορήγησης βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας - 7 

Αστροπροβλέψεις-µέντιουµ-χαρτοµαντείες  5 - 

Βία 1 - 

∆υσµενείς διακρίσεις 1 - 

Έλλειψη αισθήµατος ευθύνης 5 1 

Λογότυπο - 5 

Μη αναγραφή/αναγγελία χρέωσης SMS - 3 

Μη προβολή δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα 5 - 

Μη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 9 14 

Μη συµµόρφωση προς απόφαση 1 - 
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Παραβίαση τήρησης κανόνων πολιτικής πολυφωνίας 10 2 

Παραβίαση τήρησης φυσιογνωµίας προγράµµατος 5 9 

Παράλειψη ενηµέρωσης για προσωρινή διακοπή εκποµπής 
προγράµµατος - 1 

Παράνοµη δηµοσκόπηση 1 - 

Παράνοµη διαφήµιση 2 1 

Παράνοµη διαφήµιση παιδικών παιχνιδιών 10 - 

Παράνοµη δικτύωση 5 4 

Παραπλάνηση κοινού 24 - 

Προανακρίσεις  5 - 

Προβολή απαγορευµένου παιγνίου 17 - 

Προσβολή προσωπικότητας 1 1 

Προσήκουσα σήµανση 11 - 

Προστασία αναφεροµένων προσώπων 2 1 

Προστασία ανηλίκων 16 2 

Προστασία δικαιώµατος διαφορετικών απόψεων 1 - 

Προστασία ελληνικής γλώσσας 2 10 

Σεβασµός έννοµης τάξης 1 - 

Σήµανση τηλεπώλησης 2 - 

Συγκεκαλυµµένη διαφήµιση 8 7 

Συχνότητα διακοπών για διαφηµιστικά µηνύµατα 1 - 

Υπέρβαση διαφηµιστικού χρόνου 22 5 

Υπέρβαση επιτρεπτού επιπέδου ήχου διαφηµιστικών µηνυµάτων  6 - 

Υποβάθµιση προγράµµατος 5 1 

Τηλεπωλήσεις  3 - 

Τοποθέτηση προϊόντος  2 - 

Χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκποµπών  2 6 

ΣΥΝΟΛΟ 284 225 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  

 

 

Από τις πεντακόσιες εννέα (509) αποφάσεις οι διακόσιες ογδόντα τέσσερις (284) 

αφορούν τηλεοπτικούς σταθµούς και οι διακόσιες είκοσι πέντε (225) ραδιοφωνικούς 

σταθµούς. Η κατανοµή σε ποσοστά του αριθµού των αποφάσεων ανά µέσο 

(ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών) απεικονίζεται στο διάγραµµα 1. Οι 

αποφάσεις των τηλεοπτικών σταθµών µε ποσοστό 56% ξεπερνούν εκείνες των 

ραδιοφωνικών κατά 12 ποσοστιαίες µονάδες.  
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

56%

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

44%

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2014 ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ-ΠΟΣΟΣΤΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  

 

 

Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν ένα θέµα ή µία συγκεκριµένη παράβαση της 

ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, υπάρχουν όµως αποφάσεις που αφορούν δύο, τρία ή 

και τέσσερα θέµατα ή παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, όπως :  

 

50 αποφάσεις (στο σύνολο των 284 αποφάσεων) για τηλεοπτικούς σταθµούς που 

αφορούν δύο θέµατα και όλες είναι κυρωτικές, µε τις οποίες έχει επιβληθεί µία 

διοικητική κύρωση για δύο παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας π.χ. η 

217/2014 απόφαση για 1) προστασία αναφεροµένων προσώπων και 2) έλλειψη 

αισθήµατος ευθύνης, η 29/2014 απόφαση για 1) παράνοµη διαφήµιση και 2) 

υπέρβαση επιτρεπτού ορίου ήχου διαφηµίσεων, η  114/2014 για έλλειψη 

προσήκουσας σήµανσης και 2) προστασία ανηλίκων, κ.λ.π. 

 

17 αποφάσεις (στο σύνολο των 284 αποφάσεων) για τηλεοπτικούς σταθµούς που 

αφορούν τρία θέµατα και όλες είναι κυρωτικές), µε τις οποίες έχει επιβληθεί µία 

διοικητική κύρωση για τρεις παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας π.χ. η 

423/2014 απόφαση για 1) παράνοµη αλλαγή φυσιογνωµίας προγράµµατος, 2) 

συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και 3) τοποθέτηση προϊόντος, η 461/2014 απόφαση για 

1) προστασία ανηλίκων, 2) έλλειψη προσήκουσας σήµανσης και 3) βία, η 319/2014 
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απόφαση για 1) πολιτική πολυφωνία, 2) προστασία δικαιώµατος διατύπωσης 

διαφορετικών απόψεων και 3) υποβάθµιση προγράµµατος, κ.λ.π. και  

 

5 αποφάσεις (στο σύνολο των 284 αποφάσεων) για τηλεοπτικούς σταθµούς που 

αφορούν τέσσερα θέµατα και όλες είναι κυρωτικές, µε τις οποίες έχει επιβληθεί µία 

διοικητική κύρωση για τέσσερις παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας π.χ. η 

256/2014 απόφαση για 1) προσβολή προσωπικότητας, 2) υποβάθµιση προγράµµατος, 

3) προστασία ελληνικής γλώσσας και 4) προστασία δικαιώµατος διατύπωσης 

διαφορετικών απόψεων, η 119/2014 απόφαση για 1) παράνοµη δικτύωση, 2) 

τοποθέτηση προϊόντος, 3) συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και 4) αστροπροβλέψεις, 

µέντιουµ, χαρτοµαντείες, η 362/2014 απόφαση για 1) προστασία ελληνικής γλώσσας, 

2) προστασία ανηλίκων, 3) υποβάθµιση προγράµµατος και 4) χορηγία δελτίων 

ειδήσεων-εκποµπών κ.λ.π. 

 

30 αποφάσεις (στο σύνολο των 225 αποφάσεων) για ραδιοφωνικούς σταθµούς που 

αφορούν δύο θέµατα εκ των οποίων οι 27 είναι κυρωτικές, µε τις οποίες έχει 

επιβληθεί µία διοικητική κύρωση για δύο παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής 

νοµοθεσίας π.χ. η 329/2014 απόφαση για 1) οριστική διακοπή λειτουργίας του 

σταθµού και 2) ανάκληση βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας, η 128/2014 απόφαση για 

1) υποβάθµιση προγράµµατος και 2) προστασία ανηλίκων, η 323/2014 απόφαση για 

1) προστασία ανηλίκων και 2) προστασία ελληνικής γλώσσας, κ.λ.π.. 

7 αποφάσεις (στο σύνολο των 225 αποφάσεων) για ραδιοφωνικούς σταθµούς που 

αφορούν τρία θέµατα, όλες κυρωτικές, µε τις οποίες έχει επιβληθεί µία διοικητική 

κύρωση για τρεις παραβιάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας π.χ. η 335/2014 

απόφαση για 1) προστασία ελληνικής γλώσσας, 2) συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και 3) 

υποβάθµιση προγράµµατος, η 64/2014 για 1) προστασία ελληνικής γλώσσας, 2) 

προστασία ανηλίκων και 3) υποβάθµιση προγράµµατος, η 302/2014 απόφαση για 1) 

συγκεκαλυµµένη διαφήµιση, 2) χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκποµπών και 3) µη 

αναγραφή/αναγγελία χρέωσης SMS, κ.λ.π.. και  

 

1 απόφαση (στο σύνολο των 225 αποφάσεων) για ραδιοφωνικό σταθµό που αφορά 

τέσσερα θέµατα, κυρωτική, µε την οποία έχει επιβληθεί µία διοικητική κύρωση για 

τέσσερις παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, η 324/2014 απόφαση για 1) 
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συγκεκαλυµµένη διαφήµιση, 2) χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκποµπών, 3) υπέρβαση 

διαφηµιστικού χρόνου και 4) παράνοµη δικτύωση.   

 

Οι πεντακόσιες εννέα (509) αποφάσεις συγκροτούν τέσσερις κύριες κατηγορίες 

αποφάσεων, ήτοι εγκρίσεις αιτήσεων, διοικητικές κυρώσεις, απορρίψεις αιτήσεων και 

ανακλήσεις αποφάσεων (πίνακας 2). Περισσότερες από τις µισές αποφάσεις αφορούν 

κυρώσεις. Από το συνολικό αριθµό των 509 αποφάσεων ποσοστό 55,40%  αφορά 

κυρώσεις (ποσοστό 38,51% των κυρωτικών αποφάσεων στο σύνολο των 509 

εκδοθεισών αποφάσεων αφορά κυρώσεις τηλεοπτικών σταθµών), ποσοστό 25,54% 

αφορά εγκρίσεις αιτήσεων, ποσοστό 15,53% αφορά απορρίψεις αιτήσεων και 

ποσοστό 3,53% αφορά ανακλήσεις αποφάσεων. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ-

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) 2014 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 35 95 130 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 196 86 282 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ 51 28 79 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 2 16 18 

ΣΥΝΟΛΑ 284 225 509 

 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  

 

 

Οι 509 αποφάσεις κατά κατηγορία και µέσο αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα 

3 που ακολουθεί.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ-

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) 2014 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ    

∆εκτή αίτηση αλλαγής φυσιογνωµίας  1 2 3 
∆εκτή αίτηση αντικατάστασης φορέως ραδιοφωνικού 

σταθµού από τους εργαζοµένους σε αυτόν - 1 1 

∆εκτή αίτηση θεραπείας 9 9 18 

∆εκτή αίτηση δικτύωσης  5 27 32 

∆εκτή αίτηση συµπλήρωσης βεβαίωσης - 8 8 

∆εκτή αίτηση χορήγησης βεβαίωσης νοµίµου 

λειτουργίας - 7 7 

∆εκτή αίτηση χορήγησης άδειας συνδροµητικής 
τηλεόρασης 1 - 1 

Έγκριση µεταβίβασης/αύξησης µετοχικού κεφαλαίου  7 40 47 

Έγκριση µετάδοσης µέσω δορυφόρου 1 - 1 

Έγκριση περιεχοµένου προγράµµατος για µετάδοσή 

του µέσω ευρυζωνικού δικτύου 1 - 1 

Έγκριση ψηφιακής µετάδοσης 3 - 3 

Εν µέρει δεκτή αίτηση έγκρισης µεταβίβασης/αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου  1 - 1 

Εν µέρει δεκτή αίτηση θεραπείας 6 1 7 

Σύνολο 35 95 130 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ    

∆ιακοπή λειτουργίας σταθµού 4 14 18 

Πρόστιµο 117 32 149 

Σύσταση  75 40 115 

Σύνολο 196 86 282 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ    
Απόρριψη αίτησης ανάθεσης εκµετάλλευσης σταθµού 

από άλλο φορέα 2 - 2 

Απόρριψη αίτησης ανάκλησης βεβαίωσης νοµίµου 

λειτουργίας - 1 1 

Απόρριψη αίτησης αλλαγής φυσιογνωµίας 1  1 

Απόρριψη αίτησης για έγκριση µεταβίβασης/αύξησης 
µετοχικού κεφαλαίου 1 7 8 

Απόρριψη αίτησης έγκρισης µετάδοσης ψηφιακής 
εκποµπής προγράµµατος  1 - 1 

Απόρριψη αίτησης θεραπείας              46 16 62 

Απόρριψη αίτησης αντικατάστασης φορέως 
ραδιοφωνικού σταθµού από τους εργαζοµένους σε 
αυτόν - 2 2 

Απόρριψη αίτησης τροποποίησης συχνότητας - 2 2 

Σύνολο 51 28 79 

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ    

Ανάκληση απόφασης 1 1 2 

Ανάκληση βεβαίωσης νοµίµου λειτουργίας - 1 1 

Ανάκληση δικτύωσης-λύση δικτύωσης 1 14 15 

Σύνολο 2 16 18 

ΣΥΝΟΛΑ 284 225 509 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  
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Όσον αφορά τις αποφάσεις για τους τηλεοπτικούς σταθµούς :  

Στο σύνολο των διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (284) αποφάσεων κυριαρχεί η 

κατηγορία των κυρωτικών αποφάσεων σε ποσοστό 69,01%. Ειδικότερα οι χρηµατικές 

κυρώσεις, δηλαδή τα πρόστιµα καταλαµβάνουν την πρώτη θέση µε ποσοστό 41,19% 

(επί του συνόλου των 284), και ακολουθούν οι συστάσεις στη δεύτερη θέση µε 

ποσοστό 26,40% (επί του συνόλου των 284). Ακολουθούν, δεύτερη η κατηγορία των 

απορριπτικών αποφάσεων µε ποσοστό 17,96% (οι απορριπτικές αποφάσεις επί των 

αιτήσεων θεραπείας καταλαµβάνουν την τρίτη θέση επί του συνόλου των 284 µε 

ποσοστό 16,19%), τρίτη η κατηγορία των εγκριτικών αποφάσεων µε ποσοστό 12,32% 

και τελευταία µε ποσοστό 0,71% των ανακλήσεων. 

 

Όσον αφορά τις αποφάσεις για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς :  

Στο σύνολο των διακοσίων είκοσι πέντε (225) αποφάσεων κυριαρχεί η κατηγορία των 

εγκριτικών αποφάσεων σε ποσοστό 42,22% και ειδικότερα οι εγκρίσεις µεταβιβάσεως 

µε ποσοστό 17,77% (επί του συνόλου των 225). Ακολουθούν, δεύτερη η κατηγορία 

των κυρωτικών αποφάσεων µε ποσοστό 38,22% (ποσοστό 17,77% επί του συνόλου 

των 225 αποφάσεων καταλαµβάνουν οι συστάσεις και ποσοστό 14,22% επί του 

συνόλου των 225 αποφάσεων καταλαµβάνουν οι χρηµατικές κυρώσεις, δηλαδή τα 

πρόστιµα), τρίτη η κατηγορία των απορριπτικών αποφάσεων µε ποσοστό 12,45% και 

τελευταία µε ποσοστό 7,11% των ανακλήσεων. 

 

Οι διακόσιες ογδόντα δύο (282) κυρωτικές αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν  ποσοστό 

55,40% στο σύνολο των πεντακοσίων εννέα (509) αποφάσεων, παρατίθενται 

αναλυτικά κατά µέσο και είδος παράβασης στον πίνακα 4 που ακολουθεί.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΤΙΚΕΣ 2014 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

Οριστική διακοπή λειτουργίας σταθµού 

Αίτηση διακοπής λειτουργίας  1 - 1 

Για τεχνικά θέµατα 1 - 1 

Για διαπιστωµένη µη λειτουργία του σταθµού 2 14 16 

Άλλο - - - 

Σύνολο 4 14 18 

Σύσταση  
 

 

Για διαφήµιση/τηλεπώληση/χορηγία/τοποθέτηση 

προϊόντος 17 

 

3 20 

Για µη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 7 8 15 

Για περιεχόµενο εκποµπής 28 12 40 

Για τεχνικά θέµατα 23 

 

16 39 

Άλλο  - 1 1 

Σύνολο  75 

 

40 115 

Πρόστιµο    

Για διαφήµιση/τηλεπώληση/χορηγία/τοποθέτηση 

προϊόντος 36 16 52 

Για µη υποβολή εκζητηθέντων στοιχείων 2 6 8 

Για περιεχόµενο εκποµπής 66 9 75 

Για τεχνικά θέµατα 11 1 12 

Άλλο  2 - 2 

Σύνολο 
                                           

117 

 

32 149 

ΣΥΝΟΛΑ 196 86 282 

 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ.  

 

Όσον αφορά τις κυρωτικές αποφάσεις για τους τηλεοπτικούς σταθµούς : 

Στο σύνολο των εκατόν ενενήντα έξι (196) κυρωτικών αποφάσεων κυριαρχούν στην 

πρώτη θέση µε ποσοστό 59,69% τα πρόστιµα κυρίως για ζητήµατα περιεχοµένου 

εκποµπής (σε ποσοστό 33,67% επί του συνόλου των 196 κυρωτικών αποφάσεων) και 

για παραβάσεις των διατάξεων που ρυθµίζουν τις οπτικοακουστικές εµπορικές 

ανακοινώσεις, δηλαδή τη διαφήµιση, την τηλεπώληση, τη χορηγία και την 

τοποθέτηση περιεχοµένου (σε ποσοστό 18,36% επί του συνόλου των 196 κυρωτικών 

αποφάσεων). Ακολουθούν οι συστάσεις µε ποσοστό 38,26% (επί του συνόλου των 

196 κυρωτικών αποφάσεων) κυρίως για ζητήµατα περιεχοµένου εκποµπής (σε 

ποσοστό 14,28 επί του συνόλου των 196 κυρωτικών αποφάσεων) αλλά και για 

παραβάσεις των διατάξεων που ρυθµίζουν τη διαφήµιση, την τηλεπώληση, τη χορηγία 
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και την τοποθέτηση περιεχοµένου (σε ποσοστό 8,67% % επί του συνόλου των 196 

κυρωτικών αποφάσεων). 

 

Όσον αφορά τις κυρωτικές αποφάσεις για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς :  

Στο σύνολο των ογδόντα έξι (86) κυρωτικών αποφάσεων κυριαρχούν στην πρώτη 

θέση µε ποσοστό 46,51% οι συστάσεις κυρίως για τεχνικά θέµατα (σε ποσοστό 

18,60% επί του συνόλου των 86 κυρωτικών αποφάσεων) όπως και για ζητήµατα 

περιεχοµένου (σε ποσοστό 13,95% επί του συνόλου των 86 κυρωτικών αποφάσεων). 

Ακολουθούν τα πρόστιµα µε ποσοστό 37,20% (επί του συνόλου των 86 κυρωτικών 

αποφάσεων) κυρίως για παραβάσεις των διατάξεων που ρυθµίζουν τη διαφήµιση, την 

τηλεπώληση, τη χορηγία και την τοποθέτηση περιεχοµένου (σε ποσοστό 18,60% επί 

του συνόλου των 86 κυρωτικών αποφάσεων). 

 

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας σταθµού, 

κυρίως λόγω διαπιστωµένης µη λειτουργίας του σταθµού µε ποσοστό 2,04% επί του 

συνόλου των 196 κυρωτικών αποφάσεων και 16,27% επί του συνόλου των 86 

κυρωτικών αποφάσεων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών αντιστοίχως.  

 

Οι κυρωτικές αποφάσεις των προστίµων αφορούν κυρίως παραβάσεις των 

τηλεοπτικών σταθµών, ιδίως για ζητήµατα περιεχοµένου εκποµπής και παραβάσεις 

σχετικές µε τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις (διαφήµιση, τηλεπώληση, 

χορηγία και τοποθέτηση προϊόντος).  Ειδικότερα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

5 που ακολουθεί, αφορούν παραπλάνηση κοινού, προβολή απαγορευµένου παιγνίου, 

υπέρβαση διαφηµιστικού χρόνου, προστασία ανηλίκων, παράνοµη διαφήµιση 

παιδικών παιχνιδιών, συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και παραβίαση τήρησης κανόνων 

πολιτικής πολυφωνίας.  

 

Σε αυτό το σηµείο υπενθυµίζεται ότι, αρκετές αποφάσεις του πίνακα 5 αφορούν 

ταυτόχρονα δύο, τρεις ή και τέσσερις παραβάσεις, π.χ. η απόφαση 256/2014 αφορά α) 

προσβολή προσωπικότητας, β) υποβάθµιση προγράµµατος, γ) προστασία ελληνικής 

γλώσσας και δ) προστασία του δικαιώµατος διαφορετικών απόψεων, η απόφαση 

64/2014 αφορά α) προστασία ελληνικής γλώσσας, β) προστασία ανηλίκων και γ) 

υποβάθµιση προγράµµατος, η απόφαση 130/2014 αφορά α) προβολή απαγορευµένου 

παιγνίου, β) παραπλάνηση κοινού κα γ) παράνοµη δικτύωση, η απόφαση 391/2014 
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αφορά α) υποβάθµιση προγράµµατος, β) προστασία ανηλίκων και γ) έλλειψη 

προσήκουσας σήµανσης, η απόφαση 302/2014 αφορά α) συγκεκαλυµµένη 

διαφήµιση, β) χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκποµπών και γ) µη αναγραφή/αναγγελία 

χρέωσης υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (SMS), η απόφαση 123/2014 αφορά α) 

τηλεπωλήσεις και β) παραπλανητική διαφήµιση. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2014 

   

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

Αστροπροβλέψεις--µέντιουµ-χαρτοµαντείες  3 - 

Έλλειψη αισθήµατος ευθύνης 3 - 

Μη αναγραφή/αναγγελία χρέωσης SMS  1 

Παραβίαση τήρησης κανόνων πολιτικής πολυφωνίας 5 1 

Παράνοµη διαφήµιση - 1 

Παράνοµη διαφήµιση παιδικών παιχνιδιών 9 - 

Παραπλάνηση κοινού 23 - 

Προβολή απαγορευµένου παιγνίου  17 1 

Προσβολή προσωπικότητος  1 - 

Προστασία αναφεροµένων προσώπων 1 - 

Προστασία ανηλίκων 9 - 

Προστασία ελληνικής γλώσσας 1 5 

Συγκεκαλυµµένη διαφήµιση 5 6 

Συχνότητα διακοπών για διαφηµιστικά µηνύµατα 1 - 

Τηλεπωλήσεις 3 - 

Τοποθέτηση προϊόντος 2 - 

Υπέρβαση διαφηµιστικού χρόνου                        16 4 

Υποβάθµιση προγράµµατος 4 1 

Χορηγία δελτίων ειδήσεων-εκποµπών - 5 

 
ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ 

 

Οι αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαχρονικά από το έτος 2002 έως 

και το έτος 2014 απεικονίζονται στο διάγραµµα 2
3
.  

 

                                                 
3
 ∆εν περιλαµβάνονται οι βεβαιώσεις νοµίµου λειτουργίας των ετών 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 και 2013.  
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ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ 

 

 

Το συνολικό ποσόν των επιβληθέντων προστίµων του έτους 2014 ανέρχεται στα 

4.014.000 ευρώ εκ των οποίων 3.905.000 ευρώ έχουν επιβληθεί σε τηλεοπτικούς 

σταθµούς και 109.000 ευρώ σε ραδιοφωνικούς σταθµούς. ∆ιαχρονικά τα ποσά των 

προστίµων των ετών 2002-2014 παρατίθενται στον πίνακα 6 και απεικονίζονται στο 

διάγραµµα 3. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ε.Σ.Ρ. 

2002-2014 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

1.450.000 2002 

3.208.000 2003 

3.133.000 2004 

3.867.216 2005 

7.344.000 2006 

2.795.000 2007 

4.674.000 2008 

2.617.000 2009 

3.279.000 2010 

2.025.000 2011 

6.538.000 2012 

5.398.000 2013 

4.014.000 2014 

 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ 

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2002-2014
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 2002-2014

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  …

 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Ρ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014 

 

Το έτος 2014 σε σύγκριση µε το 2013 παρατηρείται µείωση του συνολικού αριθµού 

των αποφάσεων (µείον 112 αποφάσεις) που εκδόθηκαν. 

 

Όσον αφορά τα µέσα, δηλαδή τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, το 

έτος 2014 παρατηρήθηκε µείωση του µεριδίου των αποφάσεων των τηλεοπτικών 

σταθµών έναντι των ραδιοφωνικών σταθµών σε σχέση µε το 2013, δηλαδή το 2014 η 

σχέση τους είναι 56%-44% (αντιστοίχως) έναντι 57%-43% (αντιστοίχως) το 2013. 

 

Όσον αφορά τις κατηγορίες των αποφάσεων, υπήρξαν µειώσεις σε όλες τις 

κατηγορίες, δηλαδή εγκρίσεως αιτήσεως, απορρίψεως αιτήσεως, ανακλήσεως 

αποφάσεως και κυρώσεων κατά τηλεοπτικών σταθµών εκτός της κατηγορίας των 
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κυρωτικών αποφάσεων κατά ραδιοφωνικών σταθµών όπου παρατηρείται αύξηση (86 

αποφάσεις έναντι 49 τους έτους 2013). Ειδικότερα, οι κυρωτικές αποφάσεις κατά 

ραδιοφωνικών σταθµών αυξήθηκαν κυρίως λόγω της αύξησης, σχεδόν 

τετραπλασιασµού (40 έναντι 11 του έτους 2013), των συστάσεων και ελάχιστα των 

προστίµων (32 έναντι 24 του έτους 2013). 

 

Παράλληλα το έτος 2014 µειώθηκε το ποσό των προστίµων κατά 1.384.000 ευρώ σε 

σχέση µε το έτος 2013. Η µείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη µείωση του 

ποσού των προστίµων που αφορά τους τηλεοπτικούς σταθµούς (µείον 1.365.000 €) 

και ελάχιστα στη µείωση του ποσού των προστίµων που αφορά τους ραδιοφωνικούς 

σταθµούς (µείον 19.000 €). Το συνολικό ποσό προστίµων του έτους 2014 για τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς είναι 3.905.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε 117 αποφάσεις ενώ 

του έτους 2013 είναι 5.270.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε 141 αποφάσεις. Για τους 

ραδιοφωνικούς σταθµούς το συνολικό ποσό προστίµων του έτους 2014 είναι 109.000 

ευρώ και αντιστοιχεί σε 32 αποφάσεις ενώ του έτους 2013 είναι 128.000 ευρώ και 

αντιστοιχεί σε 24 αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο µέσος όρος προστίµου ανά 

απόφαση του έτους 2014 παρουσιάζεται µειωµένος σε σχέση µε το έτος 2013 και για 

τους τηλεοπτικούς και για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, δηλαδή 33.376,06 ευρώ 

από 37.375,88 ευρώ για τους τηλεοπτικούς σταθµούς και 3.406,25 ευρώ από 5.333,33 

ευρώ για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. 

 

Ως προς τις διάφορες υποκατηγορίες, το έτος 2014 παρατηρήθηκε µείωση τόσο των 

αιτήσεων για δικτύωση (5,30% έναντι 6,76% του έτους 2013 στο σύνολο των 

αποφάσεων) όσο και των αιτήσεων για λύση δικτύωσης (2,75% έναντι 4,66% του 

έτους 2013 στο σύνολο των αποφάσεων) κυρίως στους ραδιοφωνικούς σταθµούς και 

των µεταβιβάσεων τηλεοπτικών (1,37% έναντι 2,57% του έτους 2013 στο σύνολο 

των αποφάσεων) και ραδιοφωνικών σταθµών (7,85% ποσοστό έναντι 9,33% του 

έτους 2013 στο σύνολο των αποφάσεων).  

 

Όσον αφορά το πρόγραµµα :  

• Εκδόθηκαν 6 κυρωτικές αποφάσεις συστάσεως σε τηλεοπτικούς σταθµούς για 

υπέρβαση επιτρεπτού επιπέδου ήχου διαφηµιστικών µηνυµάτων και 5 

αποφάσεις συστάσεως για µη προβολή δελτίου ειδήσεων στη νοηµατική 

γλώσσα. 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 60

• Το 2014 αυξήθηκε η παράνοµη διαφήµιση παιδικών παιχνιδιών (9 αποφάσεις 

έναντι 2 το έτος 2013) στους τηλεοπτικούς σταθµούς, δηλαδή η προβολή 

τέτοιων διαφηµίσεων στη διάρκεια των ωρών 07:00-22:00, παράβαση η οποία 

επισύρει χρηµατικές κυρώσεις σε όλες τις περιπτώσεις. 

• Σταθερά υψηλή παρέµεινε η υπέρβαση διαφηµιστικού χρόνου από τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς (περίπου 15% το έτος 2014 και 16% το έτος 2013 στο 

σύνολο των χρηµατικών κυρώσεων για πρόγραµµα) 

• Το έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013 παρατηρήθηκε αύξηση της 

παράβασης της παραπλάνησης κοινού (23 αποφάσεις το έτος 2014 έναντι 3 

του έτους 2013) και µείωση της προβολής απαγορευµένου παιγνίου (17 

αποφάσεις το έτος 2014 έναντι 35 του έτους 2013) για τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς, πρόκειται όµως για δύο υποκατηγορίες οι οποίες και οι δύο 

αντιµετωπίζουν ζητήµατα προβολής τυχερών παιχνιδιών και διαγωνισµών, µε 

τη χρήση υπηρεσιών πολυµεσικής πληροφόρησης (γραµµές υψηλής χρέωσης), 

που είτε δεν έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είτε δεν τηρούν τους όρους συµµετοχής είτε 

παραπλανούν σχετικά µε τους όρους συµµετοχής το κοινό. Το έτος 2013 

ποσοστό 26,95% των αποφάσεων των χρηµατικών κυρώσεων αφορούσε 

τυχερά παιχνίδια ενώ το έτος 2014 µεγάλο ποσοστό των αποφάσεων 

χρηµατικών κυρώσεων (34,18%) για τους τηλεοπτικούς σταθµούς αφορά 

τυχερά παιχνίδια όπως SUPER GAME, TV QUIZ, CALL & WIN, QUIZ-

MAKE-R, PUZZLE TV, ΤΗΛΕΚΕΡ∆ΟΣ και διαγωνισµούς συµµετεχόντων 

σε διαδικασία κλήρωσης για την ανάδειξη νικητή, κατά τους οποίους «ο πιο 

γρήγορος κερδίζει». Τέτοιου είδους παραβάσεις επέσυραν υψηλά πρόστιµα 

έως και 200.000 ευρώ ενώ το σύνολο των χρηµατικών κυρώσεων 41 

αποφάσεων (1 απόφαση αφορά ραδιοφωνικό σταθµό) ανήλθε στο ποσό των 

2.260.000 ευρώ και καταλαµβάνει ποσοστό 56,30% επί του συνόλου των 

χρηµατικών κυρώσεων.  
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ΙΙ. Σηµαντικές Αποφάσεις  

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το σκεπτικό αντιπροσωπευτικών ανά µέσο και 

ανά θέµα αποφάσεων, που αφορούν το Τµήµα Ποιότητας Προγράµµατος και 

εκδόθηκαν από το Ε.Σ.Ρ. εντός του έτους 2014: 

 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

1) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην προστασία ανηλίκων, στην 

προσήκουσα σήµανση, στη γλωσσική ευπρέπεια, στο σεβασµό της αξίας του 

ανθρώπου και στην ποιοτική στάθµη του προγράµµατος.  

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων λόγω προβολής σκηνών 

βίας και τη µη προσήκουσα σήµανση κατά τη µετάδοση της ξένης κινηµατογραφικής 

ταινίας µε τίτλο «DANNY THS DOG» την 7.5.2014 µεταξύ 22.10 και 00.20 από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 298/1.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ξένης ταινίας η οποία προβλήθηκε κατά την 

7.5.2014, από ώρας 22:10 έως 00:20, µε σήµανση: «κατάλληλο, απαραίτητη η γονική 

συναίνεση» µέχρι το πρώτο διαφηµιστικό διάλειµµα και µετά την 22:40 ώρα µε 

σήµανση: «κατάλληλο για ανήλικους άνω των 15 ετών». Κατά τη διάρκεια της ταινίας 

προβλήθηκαν βίαιες σκηνές µε κακοποίηση προσώπων, από µεµονωµένα πρόσωπα ή 

οµάδες προσώπων, µε ιδιαίτερη προβολή στιγµών οδύνης. Η εκποµπή ήταν εντελώς 

ακατάλληλη για ανηλίκους και έπρεπε να προβληθεί µε την προσήκουσα σήµανση, µετά 

το µεσονύκτιο. Είναι αναµφισβήτητο ότι η εκποµπή ήταν ικανή να προκαλέσει σοβαρή 

ηθική βλάβη στους ανηλίκους.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 30.000 

ευρώ.  

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την ευπρέπεια στη γλώσσα, την προστασία των 

ανηλίκων και την ποιοτική στάθµη προγράµµατος κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε 
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τίτλο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» την 10.6.2014 στις 21.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό «ALPHA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 362/29.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «..δεν τηρήθηκαν οι γενικά παραδεκτοί 

κανόνες της καλαισθησίας στη γλώσσα και, σε κάθε περίπτωση, η εκποµπή, ως εκ των 

χυδαιολογιών, ήταν ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ως εκ τούτου, η υπό 

κρίση εκποµπή έπρεπε να προβληθεί  µετά την 22.30΄. Είναι αναµφίβολο ότι η εκποµπή, 

λόγω των χυδαίων λέξεων και φράσεων, ήταν ικανή να προκαλέσει σοβαρή πνευµατική 

και ηθική βλάβη στους ανηλίκους και στην αντίστοιχη ανάπτυξη αυτών. Το ότι 

πρόκειται περί σατιρικής εκποµπής δεν σηµαίνει ότι µπορεί να είναι ασύδοτη. Η σάτιρα 

δεν είναι συνώνυµη της ακατάσχετης χυδαιολογίας. Τα προγράµµατα των σατιρικών 

εκποµπών δεν εξαιρούνται των ορισµών του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος και 

εποµένως, παρά την ιδιαιτερότητα τους, πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη 

που συντελεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της αξίας του 

ανθρώπου και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας. Η υπό κρίση 

εκποµπή δεν έχει την από το Σύνταγµα και το νόµο επιβαλλόµενη ποιότητα… »  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση α) του προστίµου ύψους 30.000 

ευρώ για την προστασία ανηλίκων και για την ποιοτική στάθµη του προγράµµατος 

και β) της συστάσεως για προβολή χορηγού στην αρχή, στο τέλος και 3 φορές στη 

διάρκεια της εκποµπής. 

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, τη σήµανση και την 

ποιοτική στάθµη του επεισοδίου της ελληνικής σειράς συνεχείας µε τίτλο 

«ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» που µεταδόθηκε την 21.2.2014 (ώρα απογευµατινή) από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «MEGA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 309/8.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «πρόκειται περί επεισοδίου σειράς το οποίο 

προβλήθηκε κατά την 21.2.2014 από ώρας 16.46΄έως 17.46΄ µε τη σήµανση 

“κατάλληλο-επιθυµητή η γονική συναίνεση”. Κατά τη διάρκεια των εκποµπών 

προβλήθηκε κέντρο διασκεδάσεως µε ηµίγυµνες χορεύτριες µε προκλητική προβολή των 

οπισθίων και σε προκλητικές περιπτύξεις µε ηµίγυµνους πελάτες. Αναµφιβόλως η 
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εκποµπή έπρεπε να προβληθεί µε τη σήµανση  “κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 

ετών” και εντεύθεν µετά την 22.30΄ ώρα… Η εκποµπή ήταν ικανή να επιφέρει σοβαρή 

βλάβη στην ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και σε κάθε περίπτωση δεν είχε την από το 

Σύνταγµα επιβαλλόµενη ποιότητα η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική 

ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και στην προστασία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους  30.000 

ευρώ.  

 

δ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την µη προσήκουσα 

σήµανση και την ποιοτική στάθµη των επεισοδίων της ελληνικής σειράς συνεχείας µε 

τίτλο «ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ» που µεταδόθηκαν την 6, 11 και 14.2.2014 στις 16.40 

από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «MEGA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 308/8.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Οι εκποµπές έπρεπε να προβληθούν µε την ένδειξη: 

«Κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και εντεύθεν µετά την 22:30 ώρα. Πλέον 

τούτου ήταν ικανές να προκαλέσουν σηµαντική βλάβη στην ηθική και πνευµατική 

ανάπτυξη των ανηλίκων. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι οι εκποµπές αυτές προβαλλόταν 

παλαιότερα τις βραδινές ώρες και ήδη κατ’ επανάληψη προβλήθηκαν τις απογευµατινές 

ώρες. Εν τέλει οι εκποµπές πόρω απέχουν από την ποιότητα που αξιώνει το Σύνταγµα 

και η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό 

της αξίας του ανθρώπου και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

ε) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την µη προσήκουσα 

σήµανση και την ποιοτική στάθµη του επεισοδίου της ελληνικής σειράς συνεχείας µε 

τίτλο «SINGLES» που µεταδόθηκε την 29.4.2014 µεταξύ 16.27 και 17.32 από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «MEGA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  
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Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 269/21.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Αναµφιβόλως η εκποµπή δεν έχει την από το Σύνταγµα 

επιβαλλοµένη ποιότητα η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της 

χώρας και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. Αντιθέτως, ως εκ του 

περιεχοµένου της, ήταν ικανή να βλάψει σοβαρά την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 

Όµως πλέον τούτου, η εκποµπή προβλήθηκε µε την ένδειξη: «Κατάλληλο - επιθυµητή η 

γονική συναίνεση», ενώ θα έπρεπε να προβληθεί µε την ένδειξη: «Κατάλληλη για 

ανηλίκους άνω των 15 ετών» και εντεύθεν µετά την 22:30 ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

στ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την προσήκουσα 

σήµανση και την ποιοτική στάθµη του προγράµµατος κατά τη µετάδοση της ξένης 

τηλεοπτικής σειράς συνεχείας µε τίτλο «BLIND DATE» που µεταδόθηκε την 

15.8.2013 µεταξύ 18.07 και 19.03 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό 

«ΑΝΤΕΝΝΑ» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 450/18.11.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι «Πρόκειται περί ξένης σειράς η οποία προβλήθηκε µε τη 

σήµανση: «Κατάλληλο – Επιθυµητή η γονική συναίνεση». Κατά τη διάρκεια της 

εκποµπής προβλήθηκε οµοίωµα ανδρικού µορίου και έγινε συζήτηση περί αυτού, µε 

φράσεις όπως: «Αυτό είναι... Πανέµορφο! Πολύ καλοφτιαγµένο. Αναµµένο θα δείχνει 

πιο πολύ», «Το χειρότερο είναι οι γυναίκες που δε θέλουν να πηδηχτούν... µα δεν 

θέλουν και να τις αφήσεις µόνες στο σπίτι. Θέλουν να µείνεις εκεί, µα να µην τις 

αγγίζεις πολύ. Τις πιάνει ζαλάδα, σαν ραντεβού µε νεκρόφιλο είναι. Επαναλαµβάνεις τα 

ίδια τελετουργικά που έκανες µε κάποιον άλλον. Και αυτός που είσαι τώρα γίνεται µια 

άψυχη µαριονέτα... που αγνοεί ότι παίζει σε µια σκηνή που έχει ήδη ξαναπαιχτεί. Και σε 

πιάνει τροµερή νοσταλγία γιατί νιώθεις ότι σε έχει καταλάβει το φάντασµα της πρώην 

σου! Ξέρεις πως ζεις µε κάποια άλλη, µα είναι και εκείνη µαζί σου. Μπλέκονται όλα 

και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Θες να ανατινάξεις τα µπαλάκια σου. Μα τίποτα δεν 

συµβαίνει πραγµατικά. Είναι όλα στο µυαλό σου». Πρόκειται περί εκποµπής η οποία 

δεν έχει την από το σύνταγµα επιβαλλοµένη ποιότητα που πρέπει να αποσκοπεί στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και στην 
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προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. Σε κάθε περίπτωση η εκποµπή έπρεπε 

να προβληθεί µε της σήµανση: «Κατάλληλο για ανηλίκους κάτω των 15 ετών» και 

εντεύθεν µετά την 22:30ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

  

ζ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων και την ποιοτική στάθµη 

του προγράµµατος κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε τίτλο «ΦΜ Live» την 

3.1.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL» του Νοµού 

Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 215/23.6.2014 απόφασή του, στο  σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «…πρόκειται περί εκποµπής του τηλεοπτικού 

σταθµού µε το διακριτικό τίτλο Mega Channel η οποία είχε προβληθεί κατά την ίδια 

µέρα ώρα 10.00 π.µ. Η συγκεκριµένη εκποµπή µε τον τίτλο “Πρωινό µου” 

αναµεταδόθηκε από τον υπό κρίση τηλεοπτικό σταθµό από την 14.45΄ έως 16.30΄ 

ώρας, κατά τις οποίες παρακολουθούν τηλεόραση ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια της 

εκποµπής έγινε συζήτηση περί των τρόπων αποτριχώσεως του αιδοίου, µε φράσεις 

όπως “εσείς παιδιά µου έχετε του αιδοίου το χαβά;”…, “ποια κυρία της τηλεόρασης 

που σα σύγχρονη Κλεοπάτρα θεωρεί απαράδεκτη την αποτρίχωση του αιδοίου µε 

λέιζερ, επιπλήττει δηµόσια την απέναντι της που το έχει κάνει γλόµπο; ”,  “η Βίκυ είναι 

κατά του…βραζιλιάνικου; ∆εν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι η Κάµερον Ντιάζ έβγαλε ένα 

βιβλίο όπου δίνει συµβουλές σε όλες τις γυναίκες να µη χρησιµοποιούν το λέιζερ αλλά 

να βρίσκουν πιο παραδοσιακούς τρόπους να αποτριχώσουν το αιδοίο τους και 

γενικότερα να µην το αποτριχώνουν, να αφήνουν κάτι…ένα µικρό ενθύµιο ”…Η 

εκποµπή δεν έχει την από το Σύνταγµα επιβαλλόµενη ποιότητα η οποία πρέπει να 

αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και στην προστασία της παιδικής 

ηλικίας και της νεότητας. Αντιθέτως, ως εκ του περιεχοµένου της, ήταν ικανή να βλάψει 

σοβαρά την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Όµως, πλέον τούτου, η εκποµπή 

προβλήθηκε µε την ένδειξη “κατάλληλη για ανηλίκους-επιθυµητή η γονική συναίνεση”, 

ενώ θα έπρεπε να προβληθεί µε την ένδειξη “κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 

ετών” και εντεύθεν µετά την 22.30΄ώρα». 
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους  20.000 

ευρώ.   

  

η) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την ποιοτική στάθµη του προγράµµατος και τον 

σεβασµό της αξίας του ανθρώπου κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε τίτλο 

«ΜΑΚΕΛΕΙΟ 4» την 25.11.2013 µεταξύ 23.48 και 02.27 από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθµό «ZOOM TV» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 256/14.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Κατά τη διάρκεια εκποµπής δεν αναφέρθηκε το 

ονοµατεπώνυµο του κληρικού, αναφέρθηκαν όµως άλλα στοιχεία, όπως η Μητρόπολη 

στην οποία υπηρετεί, καθώς και φωτογραφίες µε  συγκεκαλυµµένα τα µάτια του αλλά µε 

δυνατότητα αναγνωρίσεως του προσώπου. Η εκποµπή ασχολήθηκε µε τη σεξουαλική 

ζωή του εν λόγω προσώπου, µε παράλληλη προβολή εικόνων ηµιγύµνων ή γυµνών 

ανδρών, οι οποίοι αγκαλιάζονται, παραπέµποντας σαφώς στη σεξουαλική ιδιαιτερότητα 

του παραπάνω κληρικού. Όµως πλέον τούτου, κατά τη διάρκεια της εκποµπής 

χρησιµοποιήθηκαν λέξεις και φράσεις, όπως: «ψωνίζεται», «κάνει ψωνηστήρι», 

«παρακινεί ανήλικο παιδί να πιει το σπέρµα του για να αγιάσει», «ρε κερατέδες», 

«πισωγλέντηδες», ντίνγκιντάνγκες», «οπισθόβουλοι της εκκλησίας» και άλλες 

παρόµοιες. Η εκποµπή διέπεται από πνεύµα µισαλλοδοξίας, δεν αντιµετωπίζει το 

αναφερθέν πρόσωπο µε την επιβαλλοµένη από το νόµο σοβαρότητα και δεν έχει την 

από το Σύνταγµα επιβαλλοµένη ποιότητα, η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στον σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και στην 

προστασία της νεότητος. Τέλος, δια της εκποµπής δεν τηρήθηκαν οι γενικά παραδεκτοί 

κανόνες περί ευπρεπούς διατυπώσεως και εκφοράς του λόγου.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

θ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την ποιοτική στάθµη του 

προγράµµατος και τον σεβασµό της αξίας του ατόµου κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής µε τίτλο «Το Πρωινό µου» την  5.11.2013 µεταξύ 09:58 και 12:57 από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» του Νοµού Αττικής. 
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Κατά τη διάρκεια της µετάδοσης της εν λόγω εκποµπής προβλήθηκε µέθοδος 

αποτριχώσεως γυναικός, µε επανειληµµένη ιδιαίτερη προβολή της βουβωνικής της 

χώρας. Για την εν λόγω εκποµπή, το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 391/20.10.2014 

απόφασή του στο σκεπτικό της οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Με το 

πρόσχηµα της ενηµέρωσης του κοινού για τις µεθόδους αποτριχώσεως έγινε -η 

παραπάνω- ανούσια συζήτηση, η οποία δεν είχε την από το Σύνταγµα επιβαλλοµένη 

ποιότητα, που πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό 

της αξίας του ανθρώπου και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος . 

Αντιθέτως, ως εκ του περιεχοµένου της, ήταν ικανή να βλάψει σοβαρά την ηθική 

ανάπτυξη των ανηλίκων…». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 15.000 

ευρώ.  

 

ι) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων και την προσήκουσα 

σήµανση κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε τίτλο «iCarly» την 6.1.2014 από τον 

ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 461/24.11.2014 απόφασή του, στο  σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «…Πρόκειται περί ξένης νεανικής σειράς µε 

τίτλο “iCARLY” η οποία προβλήθηκε κατά την 6.1.2014 από ώρα 21.30΄ µε τη 

σήµανση “κατάλληλο για όλους”. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής προβλήθηκαν βίαιες 

σκηνές…, διενέξεις και συµπλοκές νέων ανθρώπων, οµοιώµατα ανθρώπων εκ των 

οποίων δηµιουργήθηκαν δυσµενείς εντυπώσεις καθώς και ανάρµοστες 

συνοµιλίες…Αναµφιβόλως η εκποµπή θα έπρεπε να προβληθεί µε τη σήµανση 

“κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών” και εποµένως µετά την 22.30΄». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 15.000 

ευρώ.   

 

2) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών 

παιχνιδιών και η υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µεµονωµένων µηνυµάτων τηλεπώλησης  
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α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες 

που απαγορεύεται και την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 1.12.2013 µεταξύ 07.00 

και 22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» του Νοµού 

Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 214/23.6.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν µεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταµένη απαγόρευση της 

προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήµατος. Πλέον 

τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την ως άνω ηµεροµηνία προέβαλλε διαφηµίσεις 

από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 44 δευτερολέπτων, από 13:00 

έως 14:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 11 δευτερολέπτων και από 21:00 έως 22:00 

ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 45 δευτερολέπτων , καθ’ υπέρβαση του νοµίµου ορίου 

των 12 λεπτών ανά ώρα». Επίσης, στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι «πρόκειται περί 

διαφηµίσεως η οποία προτρέπει σε αναζήτηση πληροφοριών από πρόσωπα τα οποία 

εκµεταλλεύονται τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση α) του προστίµου, ύψους 

40.000 ευρώ για µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που απαγορεύεται 

και για την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης και β) της συστάσεως για τη µετάδοση 

µηνυµάτων που εκµεταλλεύονται τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις.  

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 22 και 23.10.2013 του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

«ANTENNA TV» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 74/17.3.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 22.10.2013 προέβαλε 

διαφηµίσεις από 20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 16 λεπτών και 28 δευτερολέπτων και 

κατά την 23.10.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις από 20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 14 
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λεπτών και 23 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά 

ώρα». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 

ευρώ. 

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 4.9.2013 του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού «ANTENNA TV» 

του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 73/17.3.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 4.9.2013 προέβαλε 

διαφηµίσεις από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 29 δευτερολέπτων, 

δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 

ευρώ. 

 

δ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού «MEGA CHANNEL» του 

Νοµού Αττικής από τις 30.9.2013 έως τις 6.10.2013 µεταξύ 21:00 και 22:00.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 76/17.3.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλε από 21:00 έως 22:00 ώρας: 

κατά την 30.9.2013 διαφηµίσεις διαρκείας 20 λεπτών και 09 δευτερολέπτων, κατά την 

1.10.2013 διαφηµίσεις διαρκείας 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, κατά την 2.10.2013 

διαφηµίσεις διαρκείας 20 λεπτών και 07 δευτερολέπτων, κατά την 3.10.2013 

διαφηµίσεις διαρκείας 16 λεπτών και 34 δευτερολέπτων, κατά την 4.10.2013 

διαφηµίσεις διαρκείας 23 λεπτών και 19 δευτερολέπτων, κατά την 5.10.2013 

διαφηµίσεις διαρκείας 22 λεπτών και 52 δευτερολέπτων και κατά την 6.10.2013 

διαφηµίσεις διαρκείας 19 λεπτών και 32 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου 

ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα». 
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 50.000 

ευρώ. 

 

ε) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται, τη µετάδοση διαφηµίσεων πολεµικών παιχνιδιών και την υπέρβαση 

του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων 

τηλεπώλησης την 24.11.2013 µεταξύ 09.00 και 14.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό «MEGA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 208/23.6.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν µεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταµένη απαγόρευση της 

προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήµατος. Πλέον 

τούτου, προβλήθηκαν παιδικά παιχνίδια µάρκας NERF,  τα οποία είναι όπλα διαφόρων 

τύπων µε βλήµατα από αφρολέξ σε σχήµα σφαίρας, παρά την απαγόρευση του Νόµου 

προς διαφήµιση πολεµικών παιχνιδιών. Επίσης, ο  τηλεοπτικός σταθµός κατά την ως 

άνω ηµεροµηνία προέβαλλε διαφηµίσεις από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 13 

λεπτών και 54 δευτερολέπτων και από 13:00 έως 14:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 

44 δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση ι) του προστίµου, ύψους 40.000 

ευρώ για τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που απαγορεύεται και 

τη µετάδοση διαφηµίσεων πολεµικών παιχνιδιών και ιι) της συστάσεως για την 

υπέρβαση ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και 

µηνυµάτων τηλεπώλησης.  

 

στ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου 

µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη 

µετάδοση του προγράµµατος της 28 και 29.1.2014 του ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού «MEGA CHANNEL» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 77/17.3.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 28.1.2014 προέβαλλε 
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διαφηµίσεις από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 38 δευτερολέπτων, 

από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 07 δευτερολέπτων, από 21:00 έως 

22:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 53 δευτερολέπτων και κατά την 29.1.2014 

προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 50 

δευτερολέπτων, από 14:00 έως 15:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 38 

δευτερολέπτων, από 21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 28 

δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 

ευρώ. 

 

ζ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 3, 4 και 8.7.2013 µεταξύ 8:00 και 22:00 του ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθµού «SBC» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 132/5.5.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 3.7.2013 προέβαλλε 

διαφηµίσεις, µε τη µέθοδο της διαιρεµένης οθόνης, από 08:00 έως 22:00 ώρας 

διαρκείας 8 ωρών και 25 λεπτών, κατά την 4.7.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις, µε τη 

µέθοδο της διαιρεµένης οθόνης, από 08:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 8 ωρών και 26 

λεπτών και κατά την 8.7.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις, µε τη µέθοδο της διαιρεµένης 

οθόνης, από 08:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 6 ωρών και 33 λεπτών, υπερβαίνοντας 

το νόµιµο όριο των 4 ωρών και 48 λεπτών ανά ηµέρα. Ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια του 

τηλεοπτικού σταθµού εταιρεία ότι οι εις την γωνία της οθόνης ανακοινώσεις δεν 

συνιστούν διαφήµιση, αλλά ανακοίνωση χορηγών. Όµως κατά το άρθρο 11 παρ. 1 στ. 

γ’ της Οδηγίας 109/2010 η χορηγία πρέπει να επισηµαίνεται µε διακριτικό σήµα, κατά 

την έναρξη και το τέλος αυτού του προγράµµατος, και µια φορά κατά τη διάρκεια 

αυτού. Τοιαύτη σήµανση δεν υφίσταται και εποµένως οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν 

µπορούν να θεωρηθούν ανακοινώσεις χορηγών. Συνιστούν αναµφιβόλως διαφήµιση 

των εν λόγω χορηγών και προσµετρούνται στο χρόνο των προβληθεισών 

διαφηµίσεων». 
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 50.000 

ευρώ. 

 

η) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται και την υπέρβαση ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 1.12.2013 µεταξύ 07.00 και 22.00 από 

τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 232/2.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Τα εν λόγω παιδικά παιχνίδια διαφηµίζονται άλλοτε ευθέως 

και άλλοτε δια της προβολής της ιστοσελίδας ή της αφίσας η οποία προβάλλεται από 

τον εν λόγω τηλεοπτικό σταθµό προς παράκαµψη της εκ του νόµου απαγορεύσεως 

διαφηµίσεως παιδικών παιχνιδιών από 07:00 έως 22:00 ώρας. Πρόκειται περί 

τεχνάσµατος δια του οποίου πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών 

παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. Τα εν λόγω 

παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο 

εκπαιδευτικός χαρακτήρα και δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται την υπ’ 

αριθµ. 3669/194/5.4.2011 Υπουργική Απόφαση µε την οποία ενσωµατώθηκε στην 

ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ. Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός 

κατά την ως άνω ηµεροµηνία προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 έως 10:00 ώρας 

διαρκείας 13 λεπτών και 01 δευτερολέπτων και από 21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 

13 λεπτών και 11 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά 

ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 40.000 

ευρώ.  

 

θ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται και την υπέρβαση ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 20 και 26.2.2013 µεταξύ 07.00 και 

22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 122/28.4.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 
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προβλήθηκαν µεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταµένη απαγόρευση της 

προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του 

ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για 

τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω 

παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας τµήµατα της ιστοσελίδας του, του 

ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. 

Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως 

άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. 

Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 20.2.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις από 16:00 

έως 17:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 48 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου 

ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση ι) του προστίµου, ύψους 25.000 

ευρώ για τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών µεταξύ 07.00 και 22.00 την 

20 και 26.2.2013 και ιι) του προστίµου, ύψους 15.000 ευρώ για την υπέρβαση 

ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων 

τηλεπώλησης την 20.2.2013 µεταξύ 16.00 και 17.00.  

 

ι) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται και την υπέρβαση ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 14 και 15.12.2013 µεταξύ 08.00 και 

22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 282/28.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν, κατά την 14 και 15.12.2013 µεταξύ της 08:00 έως 22:00 ώρας, παρά την 

υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω 

χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον 

τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει 

πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας 

τµήµατα της ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες 

προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του  οποίου 

πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις 

οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικά από τα 
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παιδικά παιχνίδια διαφηµίστηκαν ευθέως δια της τηλεοράσεως και τα υπόλοιπα δια 

προβολής των ιστοσελίδων µε τα οποία διαφηµίστηκαν. Τα εν λόγω παιχνίδια 

αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός 

χαρακτήρα και δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται την υπ’ 

αριθµ.3669/194/5.4.2011 Υπουργική Απόφαση µε την οποία ενσωµατώθηκε στην 

ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ. Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 

14.12.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις από 08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών 

και 32 δευτερολέπτων, από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 30 λεπτών και 14 

δευτερολέπτων, από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 21 

δευτερολέπτων, από 11:00 έως 12:00 ώρας διαρκείας 27 λεπτών και 39 

δευτερολέπτων, από 12:00 έως 13:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 39 

δευτερολέπτων, από 14:00 έως 15:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 07 

δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 30 λεπτών και 49 

δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 16 λεπτών και 12 

δευτερολέπτων, από 17:00 έως 18:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 37 

δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 02 

δευτερολέπτων, από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 25 

δευτερολέπτων και από 20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 48 

δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Πλέον 

τούτων, κατά την 15.12.2013 ο τηλεοπτικός σταθµός προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 

έως 10:00 ώρας διαρκείας 31 λεπτών και 37 δευτερολέπτων, από 10:00 έως 11:00 

ώρας διαρκείας 18 λεπτών και 17 δευτερολέπτων, από 11:00 έως 12:00 ώρας 

διαρκείας 19 λεπτών και 05 δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 15 

λεπτών και 12 δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 04 

δευτερολέπτων, από 17:00 έως 18:00 ώρας διαρκείας 16 λεπτών και 43 

δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 14 

δευτερολέπτων και από 21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 54 

δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση ι) του προστίµου, ύψους 25.000 

ευρώ για τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που απαγορεύεται και 

ιι) του προστίµου, ύψους 15.000 ευρώ για την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου 

χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης.  
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κ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται και την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 25 και 26.1.2014 

µεταξύ 08.00 και 22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» 

του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 281/28.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν, κατά την 25 και 26.1.2014 µεταξύ της 08:00 έως 22:00 ώρας, παρά την 

υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω 

χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον 

τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει 

πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας 

τµήµατα της ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες 

προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου 

πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις 

οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικά από τα 

παιδικά παιχνίδια διαφηµίστηκαν ευθέως δια της τηλεοράσεως και τα υπόλοιπα δια 

προβολής των ιστοσελίδων µε τα οποία διαφηµίστηκαν. Τα εν λόγω παιχνίδια 

αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός 

χαρακτήρα και δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται την υπ’ αριθµ. 

3669/194/5.4.2011 Υπουργική Απόφαση µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική 

έννοµη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ. Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 25.1.2014 

προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 08 

δευτερολέπτων και από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 08 

δευτερολέπτων, ενώ κατά την 26.1.2014 προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 έως 10:00 

ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 37 δευτερολέπτων και από 10:00 έως 11:00 ώρας 

διαρκείας 14 λεπτών και 34 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 

λεπτών ανά ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση ι) του προστίµου, ύψους 25.000 

ευρώ για τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που απαγορεύεται και 

ιι) του προστίµου, ύψους 15.000 ευρώ για την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου 

χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης.  
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λ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες 

που απαγορεύεται και την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 1.12.2013 µεταξύ 07.00 

και 22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού 

Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 187/2.6.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών  παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν, κατά την 1.12.2013 µεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την 

υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω 

χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον 

τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει 

πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας 

τµήµατα της ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες 

προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου 

πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις 

οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. Τα εν λόγω παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας και δεν 

υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται την υπ’ αριθµ. 3669/194/5.4.2011 

Υπουργική Απόφαση µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 

2009/48/ΕΚ. Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την ως άνω ηµεροµηνία 

προέβαλλε διαφηµίσεις από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 27 λεπτών και 25 

δευτερολέπτων και από 10:00 έως  11:00 ώρας διαρκείας 24 λεπτών και 12 

δευτερολέπτων, από 13:00 έως 14:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 53 

δευτερολέπτων, από 14:00 έως15:00 ώρας διαρκείας 23 λεπτών και 7 δευτερολέπτων, 

από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 20 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, από 16:00 

έως 17:00  ώρας διαρκείας 18 λεπτών και 23 δευτερολέπτων και από 18:00 έως 19:00 

ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 28 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 

12 λεπτών ανά ώρα.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 30.000 

ευρώ.  
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µ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες 

που απαγορεύεται την 9 και 11.12.2013 µεταξύ 15.00 και 22.00 από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 320/15.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 9.12.2013 προέβαλλε 

διαφηµίσεις από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 18 λεπτών και 7 δευτερολέπτων, 

από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 28 δευτερολέπτων, από 17:00 

έως 18:00 ώρας διαρκείας 17 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 

ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 38 δευτερολέπτων και από 19:00 έως 20:00 ώρας 

διαρκείας 15 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, ενώ κατά την 11.12.2013 ο τηλεοπτικός 

σταθµός προέβαλλε διαφηµίσεις από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 22 λεπτών και 

23  δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 04 

δευτερολέπτων, από 17:00 έως 18:00 ώρας διαρκείας 22 λεπτών και 31 

δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 18 λεπτών και 45 

δευτερολέπτων, από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 50 

δευτερολέπτων και από 21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 52 

δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών και 56 δευτερολέπτων 

ανά ώρα, καθ’ υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά. Επίσης, στην ίδια 

απόφαση αναφέρεται ότι «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι 

οποίες προβλήθηκαν, κατά την 9 και 11.12.2013, µεταξύ της 15:00 έως 22:00 ώρας, 

παρά την υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών, από ώρας 07:00 

έως 22:00. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό 

διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει πλέον σε αυτούσια 

προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας τµήµατα της 

ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες προβάλλονται τα 

εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου πάντως επιτυγχάνεται η 

προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η 

διαφήµισή τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικά από τα παιδικά παιχνίδια 

διαφηµίστηκαν ευθέως δια της τηλεοράσεως και τα υπόλοιπα δια προβολής  των 

ιστοσελίδων µε τα οποία διαφηµίστηκαν. Τα εν λόγω παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός χαρακτήρα και δεν 

υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 3669/194/5.4.2011 
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Υπουργική Απόφαση, µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 

2009/48/ΕΚ.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 30.000 

ευρώ.  

 

ν) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται την 6.12.2013 µεταξύ 15.00 και 20.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 230/2.7.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών  παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν, κατά την 6.12.2013 µεταξύ της 15:00 έως 20:00 ώρας, παρά την 

υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω 

χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον 

τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει 

πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας 

τµήµατα της ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες 

προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου 

πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις 

οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικά από τα 

παιδικά παιχνίδια διαφηµίστηκαν ευθέως δια της τηλεοράσεως και τα υπόλοιπα δια 

προβολής των ιστοσελίδων µε τα οποία διαφηµίστηκαν. Τα εν λόγω παιχνίδια 

αναφέρονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός 

χαρακτήρας και δεν υπάγονται στις 12 εξαιρέσεις που αναφέρονται την υπ’ αριθµ. 

3669/194/5.4.2011 Υπουργική Απόφαση µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική 

έννοµη τάξη η Οδηγία 2009/48/ΕΚ. Πλέον τούτου, ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την ως 

άνω ηµεροµηνία προέβαλλε διαφηµίσεις από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 18 

λεπτών και 37 δευτερολέπτων και από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 19 λεπτών και 

38 δευτερολέπτων, από 17:00 έως 18:00 ώρας διαρκείας 21 λεπτών και 35 

δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 25 λεπτών και 04 

δευτερολέπτων και από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 14 λεπτών και 42 

δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα.». 
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

ξ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται (µεταξύ 07.00 και 22.00) την 31.5.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό «NICKELODEON» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 428/10.11.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν, κατά την 31η.5.2014 και 1η.6.2014, µεταξύ της 07:00 έως 22:00 ώρας, 

παρά την υφισταµένη απαγόρευση της προβολής παιδικών παιχνιδιών, από ώρας 07:00 

έως 22:00. Ενόψει του ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό 

διοικητικές κυρώσεις για τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει πλέον σε αυτούσια 

προβολή των εν λόγω παιχνιδιών αλλά τα προβάλλει προβάλλοντας τµήµατα της 

ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς και αφίσες µε τις οποίες προβάλλονται τα 

εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί τεχνάσµατος δια του οποίου πάντως επιτυγχάνεται η 

προβολή των ως άνω παιδικών παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η 

διαφήµισή τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µερικά από τα παιδικά παιχνίδια 

διαφηµίστηκαν ευθέως δια της τηλεοράσεως και τα υπόλοιπα δια προβολής των 

ιστοσελίδων µε τα οποία διαφηµίστηκαν. Τα εν λόγω παιχνίδια αναφέρονται σε παιδιά 

ηλικίας 6 έως 12 ετών, δεν προέχει σε αυτά ο εκπαιδευτικός χαρακτήρα και δεν 

υπάγονται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 3669/194/5.4.2011 

Υπουργική Απόφαση, µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 

2009/48/ΕΚ». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

ο) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών ώρες που 

απαγορεύεται και την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης την 1.12.2013 µεταξύ 07.00 

και 22.00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ALPHA CHANNEL» του Νοµού 

Αττικής.  
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Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 179/20.5.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, οι οποίες 

προβλήθηκαν µεταξύ της 07:00 και 22:00 ώρας, παρά την υφισταµένη απαγόρευση της 

προβολής παιδικών παιχνιδιών εντός του εν λόγω χρονικού διαστήµατος. Ενόψει του 

ότι έχουν κατ’ επανάληψη επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις για 

τα ως άνω παραπτώµατα δεν προβαίνει πλέον σε αυτούσια προβολή των εν λόγω 

παιχνιδιών αλλά προβάλλει τµήµατα της ιστοσελίδας του, του ηµερολογίου του, καθώς 

και αφίσες µε τις οποίες προβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια. Πρόκειται περί  

τεχνάσµατος δια του οποίου πάντως επιτυγχάνεται η προβολή των ως άνω παιδικών 

παιχνιδιών σε ώρες κατά τις οποίες απαγορεύεται η διαφήµισή τους.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση α) του προστίµου, ύψους 

20.000 ευρώ για τη µετάδοση διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών και β) της 

συστάσεως όπως µην υπερβαίνει το νόµιµο χρόνο µετάδοσης διαφηµιστικών 

µηνυµάτων, ο οποίος µέσα σε κάθε δεδοµένη ωρολογιακή ώρα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 20%, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

π) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

αισθησιακών διαφηµίσεων την 5.7.2013 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό 

«KONTRA CHANNEL» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 121/28.4.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την ως άνω 

ηµεροµηνία προέβαλε διαφηµίσεις από 02.00΄ έως 03.00΄ ώρας διάρκειας 23 λεπτών, 

από 03.00΄ έως 04.00΄ ώρας διαρκείας 29 λεπτών και από 04.00΄ έως 05.00΄ ώρας 

διάρκειας 30 λεπτών, δηλαδή πέραν του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. ∆εν 

πρόκειται περί τηλεπωλήσεων διότι δεν παρέχονται οι προβαλλόµενες υπηρεσίες 

αµέσως δια της τηλεοράσεως αλλά πρόκειται περί διαφηµίσεων υπηρεσιών τις οποίες 

µπορεί να αποδεχθεί ο τηλεθεατής κάνοντας χρήση κατ’ ιδίαν της τηλεφωνικής γραµµής 

που αναγγέλλεται». 

  

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 20.000 

ευρώ.   
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ρ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 16.5.2013 και της 17.5.2013  του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

«SUPER B» του Νοµού Αχαΐας. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 4/8.1.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 16.5.2013 προέβαλλε 

διαφηµίσεις και µηνύµατα τηλεαγοράς: από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 1 ώρας, 

από 20:00 έως 21:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 48 δευτερολέπτων, από 22:00 έως 

23:00 ώρας διαρκείας 37 λεπτών τουλάχιστον και από 23:00 έως 00:00 ώρας 

διαρκείας 26 λεπτών τουλάχιστον, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά 

ώρα. Πλέον τούτου, κατά την 17.5.2013 προέβαλλε διαφηµίσεις και µηνύµατα 

τηλεαγοράς: από 00:00 έως 01:00 ώρας διαρκείας 58 λεπτών τουλάχιστον, από 01:00 

έως 02:00 ώρας διαρκείας 29 λεπτών τουλάχιστον, από 02:00 έως 03:00 ώρας 

διαρκείας 18 λεπτών τουλάχιστον και από 03:00 έως 04:00 ώρας διαρκείας 42 λεπτών 

τουλάχιστον, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 

ευρώ. 

 

σ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 14 και 15.10.2013 του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού «SUPER 

B» του Νοµού Αχαΐας. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 177/20.5.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 14.10.2013 προέβαλλε 

ανακοινώσεις τηλεγνωριµιών: από 00:00 έως 01:00 ώρας διαρκείας 57 λεπτών και 34 

δευτερολέπτων, από 01:00 έως 02:00 ώρας διαρκείας 54 λεπτών και 18 

δευτερολέπτων, από 22:00 έως 23:00 ώρας διαρκείας 56 λεπτών και 40 δευτερολέπτων 

και από 23:00 έως 00:00 ώρας διαρκείας 1 ώρας, ενώ κατά την 15.10.2013 προέβαλλε 

ανακοινώσεις τηλεγνωριµιών: από 00:00 έως 01:00 ώρας διαρκείας 58 λεπτών και 30 

δευτερολέπτων, από 01:00 έως 02:00 ώρας διαρκείας 55 λεπτών και 10 

δευτερολέπτων, από 22:00 έως 23:00 ώρας διαρκείας 1 ώρας και από 23:00 έως 00:00 
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ώρας διαρκείας 59 λεπτών και 22 δευτερολέπτων, δηλαδή πέρα του νοµίµου ορίου των 

12 λεπτών ανά ώρα». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 

ευρώ. 

 

3) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται στη συγκεκαλυµµένη διαφήµιση   

 

Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση συγκεκαλυµµένων διαφηµιστικών µηνυµάτων 

την 3.7.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV» του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 420/3.11.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί εκποµπών κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε 

προβολή της µονάδας εξωσωµατικής γονιµοποίησης «NEW LIFE», των κέντρων 

αισθητικής «FIGURA», των καταστηµάτων επίπλων «ΙΚΕΑ» και του προϊόντος 

αδυνατίσµατος «MEDIFORM» µε προβολή εικόνων από τα καταστήµατα και των 

αριθµών τηλεφώνων τους, άνευ ενδείξεως εάν πρόκειται περί χορηγιών ή περί 

διαφηµίσεων, κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου, κατά την 

οποία οι εµπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα, µε σχετική 

σήµανση. Ενδεικτικό όµως του ότι πρόκειται περί χορηγιών είναι ότι αναφέρονται οι 

φράσεις: «Είναι προσφορά του καταστήµατος», «η προσκεκληµένη εκπρόσωπος της 

επιχειρήσεως» και άλλες παρόµοιες. Όµως παρότι πρόκειται περί χορηγιών, δεν 

προβλήθηκε σχετικό διακριτικό σήµα κατά την έναρξη, το τέλος και µια φορά κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος, ενώ εξάλλου έγινε σαφέστατη προβολή των παρεχοµένων, 

από τις εν λόγω επιχειρήσεις, υπηρεσιών και προϊόντων.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 

ευρώ. 

 

4) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται στη χορηγία  
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Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του χορηγού 

κατά τη διάρκεια της εκποµπής µε τίτλο «In style» από 1.2.2012 έως 4.2.2012 από 

τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 62/10.3.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί εκποµπών κατά την διάρκεια των οποίων 

προβλήθηκαν ως χορηγοί οι επιχειρήσεις Μπάµπαλη, Ζιάκα, Πρέντζας, Venezia και το 

Αρχοντικό της Ευανθίας. Μετά ταύτα διαφηµίστηκε επί 5΄΄ η πρώτη επιχείρηση και 

προσδιορίστηκε ο τόπος της εγκαταστάσεώς της. Επακολούθησε η αναφορά της 

δεύτερης επιχειρήσεως, µε παρατεταµένη και επανειληµµένη διαφήµιση των προϊόντων 

της. ∆ιαφηµίστηκε η τρίτη επιχείρηση δια επανειληµµένης προβολής των προϊόντων, 

των προσιτών τιµών και των αποτελεσµάτων. ∆ιαφηµίστηκε η τέταρτη επιχείρηση µε τα 

πλεονεκτήµατα της εγκαταστάσεως, των προσφεροµένων υπηρεσιών, την ποιότητα και 

τις διασκεδάσεις που διοργανώνει. ∆ιαφηµίστηκε η πέµπτη επιχείρηση επί 5΄΄, µε 

αναφορά στις εγκαταστάσεις της, τις παρεχόµενες υπηρεσίες και έγινε προβολή του 

ιδιοκτήτη της επιχειρήσεως».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως κατά την 

προβολή των χορηγών µη προβαίνει σε διαφήµιση των αντιστοίχων επιχειρήσεων και 

προϊόντων ούτε σε παρακίνηση σε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών των χορηγών µέσω 

συγκεκαλυµµένων διαφηµιστικών αναφορών σε αυτά, µε απειλή επιβολής 

αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

5) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται στη µετάδοση µηνυµάτων τηλεπωλήσεων   

 

Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση µηνυµάτων τηλεπώλησης την 27.2.2013 από 

τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» του Νοµού Κορινθίας. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 216/23.6.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί τηλεπωλήσεως σκευασµάτων για τα οποία 

απαιτείται άδεια εµπορίας και εποµένως, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του 

Νόµου, απαγορεύεται η τηλεπώληση αυτών. Όµως πλέον τούτου το πρώτο εξ αυτών, το 

οποίο προβάλλεται ως θεραπευτικό του καρκίνου, το τρίτο εξ αυτών, το οποίο 

προβάλλεται ως θεραπευτικό της νόσου του αλτζχάϊµερ, το τέταρτο, το οποίο 
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προβάλλεται ως θεραπευτικό εντερικών νοσηµάτων, το έβδοµο, το οποίο προβάλλεται 

ως θεραπευτικό προβληµάτων παχέως εντέρου, το όγδοο και το δέκατο τέταρτο, τα 

οποία προβάλλονται ως θεραπευτικά του καρκίνου, είναι σαφώς παραπλανητικά διότι 

οι επιµέρους πληροφορίες που παρέχονται δεν προκύπτουν από το σκεύασµα». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 

ευρώ. 

 

6) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στη µετάδοση οπτικοακουστικών 

εµπορικών ανακοινώσεων και εκποµπών που εκµεταλλεύονται τις δεισιδαιµονίες 

και τις προλήψεις 

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τη µετάδοση αστρολογικών διαφηµίσεων κατά τις 

ηµεροµηνίες 28.2.2014 και 6, 7, 9, 18 και 19.3.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό 

σταθµό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 268/21.7.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…πρόκειται περί διαφηµίσεως οµάδος 

µελλοντολόγων ή προσώπων που παρέχουν πληροφορίες δια χαρτοµαντείας ή 

αστροµαντείας. Αναµφιβόλως πρόκειται περί διαφηµίσεως παροχής υπηρεσιών που 

εκµεταλλεύονται τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων. Η εκµετάλλευση 

των εν λόγω προσώπων γίνεται και δια της απλής διαφηµίσεως διότι προτρέπονται κατ’ 

αυτό τον τρόπο σε χρησιµοποίηση τηλεοπτικών γραµµών υψηλού κόστους προς παροχή 

αβασίµων πληροφοριών. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι πρόκειται περί επανειληµµένων 

διαφηµίσεων των ως άνω υπηρεσιών».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 30.000 

ευρώ.   

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την εκµετάλλευση των δεισιδαιµονιών και των 

προλήψεων και τη συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε 

τίτλο «Ζώδια και Συµβουλές» την 27.6.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό 

«EURO CHANNEL» του Νοµού Κιλκίς.  
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Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 301/1.9.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…προβλήθηκε η εκποµπή “Ζώδια και συµβουλές” 

κατά την οποία η µελλοντολόγος Βαλεντίνη Βασιλειάδου διαφήµισε τις προσφερόµενες 

από αυτήν υπηρεσίες προβλέψεων δια της χρήσεως καρτών ταρώ. Στο κάτω µέρος της 

οθόνης προβλήθηκαν οι τηλεφωνικοί αριθµοί επικοινωνίας µε τη µελλοντολόγο. Επίσης 

στην εκποµπή “Night’s Mission” προβλήθηκαν οι υπηρεσίες που προσέφερε η 

ψυχοθεραπεύτρια Κασσάνδρα Κανιόγλου δια της ταρωµαντικής και καφεµαντείας. 

Αναµφιβόλως πρόκειται περί διαφηµίσεως προβλέψεων οι οποίες εκµεταλλεύονται τις 

προλήψεις και δεισιδαιµονίες των απλών ανθρώπων. Πλέον τούτου, κατά τη διάρκεια 

ενηµερωτικής εκποµπής για την ιστορία της Λεπτοκαρυάς Πιερίας, προβλήθηκε η 

τουριστική επιχείρηση µε το διακριτικό τίτλο  “Nefeli Studios”, η πιτσαρία µε το 

διακριτικό τίτλο “Ploton”, τα µπαρ “Iliotropio” και “Different” …µε προβολή 

εικόνων από τα καταστήµατα και των αριθµών τηλεφώνων τους. Επίσης κατά τη 

διάρκεια της ψυχαγωγικής εκποµπής µε το διακριτικό τίτλο “Night’s Mission”, 

προβλήθηκε το µεζεδοπωλείο µε το διακριτικό τίτλο “Το νησάκι”, ψαροταβέρνα µε το 

διακριτικό τίτλο “Άµµος”…µε προβολή εικόνων από τα καταστήµατα και των αριθµών 

τηλεφώνων τους, κατά παράβαση της προαναφερθείσας διατάξεως του νόµου κατά την 

οποία οι εµπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται εύκολα…και 

απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη διαφήµιση».       

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 15.000 

ευρώ.   

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την εκµετάλλευση δεισιδαιµονιών και προλήψεων των 

ανθρώπων κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε τίτλο «ΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ» την 

16.6.2013, µεταξύ 23:00 και 01:00 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ΑΡΤ» 

(πρώην THΛΕ ΑΣΤΥ) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 31/10.2.2014 απόφασή του, στην οποία έκρινε ότι 

«Πρόκειται περί εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποίας αστρολόγος προσφέρετε προς 

παροχή υπηρεσιών συνισταµένων σε αστρολογικές προβλέψεις. Προβάλλεται ο 

αστρολόγος, καθώς επίσης οι αριθµοί των τηλεφωνικών γραµµών µε τις οποίες 

επικοινωνούν οι τηλεθεατές. Υποβάλλονται ερωτήσεις από τους τηλεθεατές και δίδονται 

απαντήσεις από τον αστρολόγο µε βάση αστρολογικές προβλέψεις. Αναµφιβόλως 
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πρόκειται περί εκποµπής η οποία εκµεταλλεύεται τις προλήψεις και δεισιδαιµονίες των 

ανθρώπων, οι οποίοι δια της χρήσεως των τηλεφωνικών γραµµών υποβάλλονται σε 

δαπάνες για να λάβουν ανίκανες να προβλέψουν το µέλλον απαντήσεις».  

  

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στον σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 15.000 

ευρώ. 

 

7) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην τοποθέτηση προϊόντων. 

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την τοποθέτηση προϊόντος κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής µε τίτλο «ΤΗΣ ALFA ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ» την 15.2.2014 από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθµό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 378/14.10.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί εκποµπής επιδείξεως µαγειρικής µε το 

διακριτικό τίτλο: «ΤΗΣ ALFA ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ». Η εκποµπή, κατά την ανακοίνωση 

του τηλεοπτικού σταθµού, διελάµβανε τοποθέτηση προϊόντων. Πράγµατι 

χρησιµοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της εκποµπής, ζύµη µε την ένδειξη «ALFA», 

χωριάτικο φύλλο µε την ένδειξη «κιχί» της «ALFA» και πίτες µε την ένδειξη 

«Αρχοντική» της «ALFA». Η παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε στην χρήση αυτών των 

προϊόντων αλλά προέβαλε ταύτα κατ’ επανάληψη, καθώς και τις συσκευασίες αυτών. 

Επίσης η παρουσιάστρια προέτρεψε τους τηλεθεατές προς χρήση αυτών δια της 

φράσεως: «µπορείτε τώρα εσείς που µε βλέπετε να το φτιάξετε αρκεί να έχετε ένα φύλλο 

της ‘alfa’ στο ψυγείο σας για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη», παρά την εκ του 

Νόµου απαγόρευση της υπερβολικής προβολής των τοποθετηθέντων προϊόντων και της 

ευθείας προτροπής προς αγορά αυτών.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την τοποθέτηση προϊόντος κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής µε τίτλο «ΤΟ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ» την 5.2.2014 από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθµό «ΣΚΑΪ» του Νοµού Αττικής.  
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Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 307/8.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της 

οποίας προβλήθηκε η ένδειξη: «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ». Πρόκειται περί των προϊόντων της εταιρείας Υφαντής, της οποίας ο 

τίτλος προβλήθηκε κατ’ επανάληψη και επιπλέον µε προσχηµατικό τρόπο η επωνυµία 

και τα προϊόντα της, µε τη φράση: «Όνοµα µε ποιότητα, διαχρονικό, το ξέρουν όλοι 

στην αγορά, εγγύηση. ∆εν το συζητάω», κατά παράβαση της προαναφερθείσης 

διατάξεως του νόµου, κατά την οποία δεν πρέπει να γίνεται προτροπή σε αγορά των εν 

λόγω προϊόντων. Αναµφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως της ως 

άνω επιχειρήσεως και των προϊόντων αυτής.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 20.000 

ευρώ.  

 

8) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται στην παράνοµη µετάδοση προγράµµατος.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την παράνοµη δικτύωση του προγράµµατος του µη νοµίµως 

λειτουργούντος ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού «ZOUGLA.GR» από τον ιδιωτικό 

τηλεοπτικό σταθµό «∆ΕΛΤΑ TV» του Νοµού Έβρου κατά τη 48ωρη ροή 

προγράµµατος της 11 και 22.4.2013.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 119/28.4.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Η εταιρεία µε την επωνυµία ZOUGLA.GR ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, µε έδρα τη Νέα 

Κηφισιά Αττικής επί των οδών Πηγών και Ερυµάνθου, υπέβαλε στο Ε.Σ.Ρ. την από 

30.6.2012 αίτηση, µε την οποία ισχυριζοµένη ότι εκπέµπει διαδικτυακό τηλεοπτικό 

πρόγραµµα εκζήτησε την, κατά το άρθρο 15 του Νόµου 3592/2007, έγκριση από το 

Ε.Σ.Ρ. του εν λόγω τηλεοπτικού προγράµµατος. Το Ε.Σ.Ρ. µε την υπ’ αριθµ. 

556/15.10.2012 απόφασή του απέρριψε την εν λόγω αίτηση µε την αιτιολογία ότι δεν 

πρόκειται περί διαδικτυακού τηλεοπτικού προγράµµατος, αλλά περί µεταδόσεως του 

προγράµµατος του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθµού µέσω ευρυζωνικών δικτύων, 

µε το διακριτικό τίτλο «ZOUGLA RADIO». Ενδεικτικό των προθέσεων της ως άνω 

εταιρείας είναι η ανακοίνωση δια της ιστοσελίδας της ότι το πρόγραµµά της µεταδίδεται 

καθηµερινά από τον τηλεοπτικό σταθµό ZOOM στην Αττική και από 18 τηλεοπτικούς 
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περιφερειακούς σταθµούς, οι οποίοι αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Εν όψει του ότι, δια 

της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ., µαταιώθηκε η προσπάθεια της εταιρείας προς 

δηµιουργία τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας, συστάθηκε την 24.1.2013 

µονοπρόσωπη εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΟΥΣΤΡΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, µε έδρα 

επίσης τη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Πηγών και Ερυµάνθου, µε σκοπό την 

παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων. Κατόπιν τούτου η εταιρεία συνήψε συµβάσεις 

µε διαφόρους τηλεοπτικούς σταθµούς, και ειδικότερα συνήψε την από 15.3.2013 

σύµβαση µε την εταιρεία ∆ΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού 

σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ∆ΕΛΤA TV Νοµού Έβρου, δια της οποίας η µεν πρώτη 

εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να υλοποιήσει οπτικοακουστικές παραγωγές, η δε 

δεύτερη εταιρεία να µεταδίδει αυτές τις παραγωγές από τον τηλεοπτικό της σταθµό. 

Ενδεικτικό είναι ότι στη σύµβαση δεν αναφέρονται συγκεκριµένες οπτικοακουστικές 

παραγωγές, και κατά το άρθρο 11 αυτής, ο τηλεοπτικός σταθµός ανέλαβε την 

υποχρέωση να µεταδίδει τη συνολική διάρκεια της παραγωγής, παρά την ρητή, εκ του 

άρθρου 13 παρ. 5 του Νόµου 2121/1993, απαγόρευση όπως αντικείµενο της συµβάσεως 

καταστεί το σύνολο των µελλοντικών έργων του δηµιουργού. Πρόδηλο είναι ότι δεν 

πρόκειται περί παραγωγής πνευµατικού έργου και συµβάσεως ασκήσεως εξουσίας επ’ 

αυτού από τον τηλεοπτικό σταθµό, αλλά περί δικτυώσεως του µη νοµίµως 

λειτουργούντος τηλεοπτικού σταθµού ZOUGLA GR, ενεργούντος υπό την χάριν 

προσχήµατος συσταθείσαδεύτερη εταιρεία. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι, όπως 

προκύπτει εκ του υπ’ αριθµ. 1712/ΕΣ/17.72013 εγγράφου του Ε.Σ.Ρ., η ως άνω 

παραγωγός εταιρεία δεν υπέβαλε στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. την από το 

άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του Π.∆./τος 310/1996 προβλεποµένη κατάσταση µετόχων και 

υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων, µε αποτέλεσµα την 

έλλειψη των νοµίµων προϋποθέσεων προς νόµιµη λειτουργία της επιχειρήσεως 

παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση α) του προστίµου, ύψους 

20.000 ευρώ για παράνοµη δικτύωση και β) της συστάσεως όπως: ι) να ενηµερώνει 

τους τηλεθεατές ευκρινώς για την ύπαρξη τοποθετήσεως προϊόντος, κατά την έναρξη, 

το τέλος καθώς και µετά από κάθε διακοπή του προγράµµατος, ιι) να µην προβάλλει 

συγκεκαλυµµένως οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, ιιι) να µη προβάλλει 

διαφηµίσεις οι οποίες εκµεταλλεύονται τις δεισιδαιµονίες και τις προλήψεις των 
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ανθρώπων, iv) να ενηµερώνει το κοινό τρία (3) λεπτά τουλάχιστον προ της προβολής 

σκηνών που αντιστοιχούν στην 3η, 4η και 5η κατηγορία,.  

 

9) Αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην προβολή προανακριτικού υλικού 

(ενόρκων καταθέσεων), στην πολιτική πολυφωνία (σεβασµό διαφορετικών 

απόψεων) και στην ποιοτική στάθµη του προγράµµατος  

  

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προβολή προανακριτικού υλικού κατά τη µετάδοση 

των δελτίων ειδήσεων της 9 και 10.12.2013 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό 

«STAR CHANNEL» του Νοµού Αττικής (σχετικά µε .το κόµµα «Χρυσή Αυγή» ) 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 61/10.3.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…πρόκειται περί δελτίων ειδήσεων κατά τη 

διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν τµήµατα ενόρκων καταθέσεων µαρτύρων ενώπιον 

ανακριτικών αρχών. ∆εν πρόκειται περί σχολιασµών των τηλεπαρουσιαστών αλλά περί 

αυτουσίων τµηµάτων των ως άνω ενόρκων καταθέσεων. Τούτο προκύπτει µε 

βεβαιότητα διότι τα αποσπάσµατα των καταθέσεων διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο 

του καταθέτοντος. Ενδεικτική είναι και η επανειληµµένη προβολή των εν λόγω 

τµηµάτων µαρτυρικών καταθέσεων».      

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως µε απειλή 

επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων. 

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προβολή προανακριτικού υλικού κατά τη µετάδοση 

του δελτίου ειδήσεων της 11.1.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «ALPHA 

CHANNEL» του Νοµού Αττικής (σχετικά µε .το κόµµα «Χρυσή Αυγή»). 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 127/28.4.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…πρόκειται περί δελτίου ειδήσεων κατά τη 

διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν τµήµατα ενόρκων καταθέσεων µαρτύρων ενώπιον 

ανακριτικών αρχών. ∆εν πρόκειται περί σχολιασµών των τηλεπαρουσιαστών αλλά περί 

αυτουσίων τµηµάτων των ως άνω ενόρκων καταθέσεων. Τούτο προκύπτει µε 

βεβαιότητα διότι τα αποσπάσµατα των καταθέσεων διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο 
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του καταθέτοντος. Ενδεικτική είναι και η επανειληµµένη προβολή των εν λόγω 

τµηµάτων µαρτυρικών καταθέσεων». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως µε απειλή 

επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων. 

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την πολιτική πολυφωνία και την ποιοτική στάθµη του 

προγράµµατος κατά τη µετάδοση της εκποµπής µε τίτλο «Εκλογές 2014» την 

25.5.2014 από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό «STAR CHANNEL» του Νοµού 

Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθ. 319/15.9.2014 απόφαση του στο σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται «…κατά την εκποµπή µε τον τίτλο “Εκλογές 2014” 

της 25
ης

.5.2014 έγινε συζήτηση από τον τηλεπαρουσιαστή µε διαφόρους εκπροσώπους 

των πολιτικών κοµµάτων και δηµοσιογράφους περί των εκλογών που διεξάγονταν την 

ίδια ηµέρα. Μεταξύ των εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων ήταν και ο 

εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Νότης Μαριάς τον οποίο κάλεσε ο 

τηλεπαρουσιαστής να εκθέσει τις απόψεις του, αλλά τον διέκοψε και στην προσπάθεια 

του εκπροσώπου του κόµµατος να συνεχίσει της ανάπτυξη του τον διέκοψε και πάλι και 

εν τέλει του είπε “τα ψέµατα δεν µου αρέσουν κ. Μαριά”. Συνέχισε η συζήτηση σε 

έντονο ύφος, εν τέλει ο παρουσιαστής του είπε “δεν θέλω άλλη κουβέντα µαζί σας”. Ο 

Νότης Μαριάς απάντησε “δεν έχω καµιά δουλειά να βρίσκοµαι εδώ” και εν τέλει µετά 

από οξεία και πάλι συζήτηση ο τηλεπαρουσιαστής του είπε κατ’ επανάληψη “περάστε 

έξω”. Είναι βέβαιο ότι στον εκπρόσωπο του ως άνω κόµµατος δεν παρασχέθηκε η 

δυνατότητα να εκθέσει ανέτως τις απόψεις του κόµµατος του. Όµως πλέον τούτου, ο 

τηλεπαρουσιαστής δια των φράσεων “τι είναι αυτά που µας λέτε βραδιάτικα; ”, “τα 

ψέµατα δεν µου αρέσουν”, “ανέκδοτα βραδιάτικα”,  “δεν θέλω άλλη κουβέντα µαζί 

σας” και γενικά το ύφος του δεν έχει την από το νόµο επιβαλλόµενη διασφάλιση της 

πολιτικής πολυφωνίας και πολυµέρειας και τον έµπρακτο σεβασµό στη διατύπωση 

διαφορετικών απόψεων…Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ασκούν κατά 

παραχώρηση δηµοσία λειτουργία και οι εκπρόσωποι τους πρέπει να συµπεριφέρονται 

µε τον προσήκοντα σε δηµόσιο λειτουργό τρόπο. Η προαναφερθείσα εκποµπή δεν έχει 

την από το Σύνταγµα και το νόµο επιβαλλόµενη ποιότητα η οποία πρέπει να αποσκοπεί 

στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας».   
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 30.000 

ευρώ.  

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ  

 

1) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στη χορηγία, στην υπέρβαση του 

ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων 

τηλεπώλησης και στη συγκεκαλυµµένη διαφήµιση 

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία σε ενηµερωτικές εκποµπές, την υπέρβαση 

του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων 

τηλεπώλησης, την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και την παράνοµη δικτύωση κατά τη 

µετάδοση της 24ωρης ροής του προγράµµατος του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 

«ΣΚΑΙ FM » του Νοµού Αττικής την 29.11.2013.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 324/15.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ενηµερωτικού ραδιοφωνικού σταθµού και η 

εκποµπή του Άρη Πορτοσάλτε καθώς και η εκποµπή των Λυριτζή και Οικονόµου είναι 

σαφέστατα ενηµερωτικές και δεν συγχωρείται προβολή χορηγών. Παρά ταύτα έγινε 

σαφής αναφορά ως χορηγών των επιχειρήσεων ΕΚΟ control system, ΟΤΕ, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 

Collagen Pro-Active, Vodafone business connect και επιπλέον επανειληµµένη 

αναφορά στις υπό των εν λόγω επιχειρήσεων παρεχόµενες υπηρεσίες ή παραγόµενα 

προϊόντα, κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου. Εκ τούτων δεν 

καταλείπεται ουδεµία αµφιβολία ότι πρόκειται περί συγκεκαλυµµένων  διαφηµίσεων 

των ως άνω επιχειρήσεων. Όµως πλέον τούτων κατά τη διάρκεια των ως άνω 

εκποµπών προβλήθηκαν και προϊόντα της GlaxoSmithKline, της ECONO-HEAT και 

της OlympiaSplendid κατά τρόπον που δεν διακρίνεται από την υπόλοιπη εκποµπή και 

συνιστά σαφέστατα συγκεκαλυµµένη διαφήµιση αυτών. Πλέον τούτων, ο ραδιοφωνικός 

σταθµός προέβαλλε, διαφηµίσεις από 08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 

56 δευτερολέπτων, από 09:00 έως 10:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 51 

δευτερολέπτων, από 10:00 έως 11:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 59 

δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 50 

δευτερολέπτων και από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 18 

δευτερολέπτων, καθ’ υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Για τις εν 
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λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική 

κύρωση του προστίµου. Τέλος ο ραδιοφωνικός σταθµός προέβαλε ως δελτία ειδήσεων 

το ηχητικό τµήµα του δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού 353 µε το διακριτικό 

τίτλο ΣΚΑΪ. Αναµφιβόλως πρόκειται περί παρανόµου δικτυώσεως ραδιοφωνικού και 

τηλεοπτικού σταθµού ενώ εκ του νόµου συγχωρείται η δικτύωση µόνο ραδιοφωνικό µε 

ραδιοφωνικό σταθµό και τηλεοπτικό µε τηλεοπτικό σταθµό. Ο ισχυρισµός του 

εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ότι έπαψε η ισχύς του Π.∆./τος 100/2000 δια 

του άρθρου 31 του Π.∆./τος 109/2010 είναι αβάσιµος, διότι δια της εν λόγω διατάξεως 

καταργήθηκαν οι διατάξεις του προηγουµένου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για ζητήµατα 

που έχουν ρυθµιστεί µε το νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα. Εν όψει του ότι µε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα 109/2010 ρυθµίστηκαν θέµατα που αφορούν µόνο τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς, η αποδοχή της απόψεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού θα 

είχε αποτέλεσµα την έλλειψη ρυθµίσεων και την ασυδοσία των ραδιοφωνικών 

σταθµών».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία, την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση και την 

παραπλάνηση του κοινού κατά τον έλεγχο της 24ωρης ροής του προγράµµατος του 

ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «LOVE RADIO FM » του Νοµού Αττικής την 

29.11.2013. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 302/1.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκποµπών, κατά τη διάρκεια 

των οποίων διαφηµίστηκε η ρινική ταινία «BREATHE RIGHT», τα νέα προγράµµατα 

«HOL DOUBLE PLAY ΕΥΕΛΙΚΤΟ» της HELLAS ONLINE, οι παρεχόµενες υπηρεσίες 

από τις εταιρείες SEPHORA και DIOR, και η εφηµερίδα µε το διακριτικό τίτλο REAL 

NEWS, κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου κατά την οποία η 

διαφήµιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα 

άλλα µέρη του προγράµµατος µε τη χρησιµοποίηση ακουστικών µέσων επισήµανσης. Εν 

όψει του ότι οι ως άνω διαφηµίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής  επισηµάνσεως, 

πρόδηλον είναι ότι έγιναν συγκεκαλυµµένως και εντεύθεν παρανόµως. Πλέον τούτου, 

ενώ έγινε αναγγελία του χορηγού «ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ και ΒΟΤΑΝΑ CAPTAIN'S», 

επακολούθησε συγκεκαλυµµένη διαφήµιση της εν λόγω εταιρείας, της ποικιλίας των 
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προϊόντων της και των παρεχοµένων δώρων, κατά παράβαση των προαναφερθεισών 

διατάξεων του νόµου, κατά τις οποίες το όνοµα ή το λογότυπο του χορηγού µπορεί να 

εµφανίζεται στην αρχή και στο τέλος του προγράµµατος, ενώ η αναφορά των 

προϊόντων του χορηγού συνιστά συγκεκαλυµµένη διαφήµιση. Τέλος, αναγγέλθηκαν 

διαγωνισµοί για επίσκεψη στην έκθεση Λεονάρντο Ντα Βίντσι, στη θεατρική παράσταση 

«Ως την άκρη του ονείρου» και σε πακέτο αντιµετώπισης της κυτταρίτιδας της εταιρείας 

Medi ΠΡΙΝΟΥ, µε κλήση των ακροατών όπως συµµετάσχουν µε αποστολή SMS, άνευ 

αναφορά του σχετικού κόστους. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί 

στον ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι όπως προκύπτει από το άρθρο 31 του Π. ∆/τος 109/2010, δια αυτού καταργήθηκαν 

οι διατάξεις του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το µέρος που είναι αντίθετες µε τις διατάξεις 

του νεοτέρου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Εν όψει του ότι µε το διάταγµα τούτο 

ρυθµίστηκαν ζητήµατα που αφορούν τους τηλεοπτικούς και όχι τους ραδιοφωνικούς 

σταθµούς, οι διατάξεις του Π. ∆/τος 100/2000 που αφορούν τους ραδιοφωνικούς 

σταθµούς, διατηρήθηκαν σε ισχύ και ο περί του αντιθέτου ισχυρισµός της ιδιοκτήτριας 

του ραδιοφωνικού σταθµού εταιρείας είναι αβάσιµος». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 5.000 

ευρώ.  

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υπέρβαση του ανώτατου ωριαίου χρόνου µετάδοσης 

διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης, καθώς και την 

συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση του προγράµµατος της 29.11.2013 του 

ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «REAL FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 411/3.11.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Ο ραδιοφωνικός σταθµός κατά την 29.11.2013 προέβαλε 

διαφηµίσεις από 07:00 έως 08:00 ώρας διαρκείας 13 λεπτών και 33 δευτερολέπτων, 

από 08:00 έως 09:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 59 δευτερολέπτων, από 11:00 έως 

12:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 10 δευτερολέπτων, από 12:00 έως 13:00 ώρας 

διαρκείας 12 λεπτών και 14 δευτερολέπτων, από 13:00 έως 14:00 ώρας διαρκείας 12 

λεπτών και 17 δευτερολέπτων, από 15:00 έως 16:00 ώρας διαρκείας 15 λεπτών και 09 

δευτερολέπτων, από 16:00 έως 17:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 39 

δευτερολέπτων, από 18:00 έως 19:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 58 
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δευτερολέπτων, από 19:00 έως 20:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 23 

δευτερολέπτων, από 21:00 έως 22:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 38 δευτερολέπτων 

και από 23:00 έως 24:00 ώρας διαρκείας 12 λεπτών και 05 δευτερολέπτων, καθ’ 

υπέρβαση του νοµίµου ορίου των 12 λεπτών ανά ώρα. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου 

του ραδιοφωνικού σταθµού ότι στον ως άνω χρόνο των διαφηµίσεων 

συµπεριλαµβάνεται εσφαλµένως και ο χρόνος αναγγελίας των χορηγών, δεν 

ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

Πλέον τούτου, κατά την εν λόγω ηµεροµηνία ο ραδιοφωνικός σταθµός, διαρκούντος 

του προγράµµατός του και εκτός της ζώνης διαφηµίσεων, προέβαλε διαφηµίσεις για την 

ρινική ταινία «BREATHE RIGHT», τα καταστήµατα «PUBLIC», το νερό «ΚΟΡΠΗ», 

την εταιρεία «Power Health», τα ζαχαροπλαστεία «ΤΣΙΡΟΥ», τις ασφάλειες 

«ΜΙΝΕΤΤΑ» και την εφηµερίδα µε το διακριτικό τίτλο REAL NEWS, κατά παράβαση 

της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου κατά την οποία η διαφήµιση πρέπει να 

αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα µέρη του 

προγράµµατος µε τη χρησιµοποίηση ακουστικών µέσων επισήµανσης. Εν όψει του ότι 

οι ως άνω διαφηµίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής επισηµάνσεως, πρόδηλον είναι 

ότι έγιναν συγκεκαλυµµένως και εντεύθεν παρανόµως. Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου 

του ραδιοφωνικού σταθµού ότι η προβολή της εφηµερίδας REAL NEWS δεν είναι 

παράνοµη, κατά το άρθρο 6, παρ. 8 του Νόµου 4279/2014, είναι αβάσιµος. Κατά την εν 

λόγω διάταξη του Νόµου πράγµατι η προβολή της εν λόγω εφηµερίδος δεν 

προσµετράται στο χρόνο των 12 λεπτών ανά ώρα, εντός του οποίου επιτρέπονται οι 

διαφηµίσεις, εκ τούτου όµως δεν µπορεί να συναχθεί ότι η διαφήµιση της εφηµερίδος 

είναι νόµιµη ανά πάσα ώρα και εκτός της ζώνης των διαφηµίσεων. Πλέον τούτου, κατά 

τη διάρκεια των προγραµµάτων προβλήθηκε το όνοµα των χορηγών «VODAFONE», 

«SAXO BANK HELLAS», «DUROSTICK», «ΟΤΕ». Ο ραδιοφωνικός σταθµός 

προχώρησε περαιτέρω στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία παρέχουν 

οι χορηγοί µε παρακίνηση προς προµήθεια αυτών, κατά παράβαση της 

προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου. Εντεύθεν πρόκειται σαφέστατα περί 

συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως των χορηγών, καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών 

που προσφέρουν». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 
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δ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 29.11.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «FOLLOW 

88,6» (ΠΡΩΗΝ NRJ/ENERGY, ΠΡΩΗΝ JOHN GREEK) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 231/2.7.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της 

οποίας κατ’ επανάληψη διαφηµίστηκε το ποτό µε τον τίτλο: “Jagermeister”, δια 

αναφοράς ότι καθαρίζει το µυαλό. Όµως πλέον τούτου, κατά την προαναφερθείσα 

διάταξη του νόµου, επιβάλλεται σαφής διαχωρισµός της διαφηµίσεως από τα άλλα µέρη 

του προγράµµατος, για να µην προκαλείται σύγχυση στο κοινό. Εποµένως η ως άνω 

διαφήµιση θα έπρεπε να είχε διαχωριστεί σαφώς από το πρόγραµµα». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 

 

ε)  Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 2, 5 και 6.6.2014 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «ΒΗΜΑ 

FM» (ΠΡΩΗΝ CITY) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 389/20.10.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ενηµερωτικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της 

οποίας γίνεται αναφορά της χορηγού εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικός Χρυσός». 

Παρότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στ. β του Πδ/τος 100/2000, το όνοµα ή 

και το λογότυπο του χορηγού εµφανίζεται στην αρχή ή και στο τέλος του προγράµµατος, 

στη συγκεκριµένη περίπτωση η επωνυµία του χορηγού προβλήθηκε 6 φορές κατά τη 

διάρκεια της εκποµπής. Ο παρουσιαστής της εκποµπής επανειληµµένως κατά τη 

διάρκεια αυτής ανέφερε ότι οι εκποµπές µε τον τίτλο «Μια σταγόνα ιστορίας» 

κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι βέβαιο ότι το εν λόγω βιβλίο διατίθεται 

από όλα τα βιβλιοπωλεία και η αναφορά στις εκδόσεις Πατάκη συνιστά 

συγκεκαλυµµένη διαφήµιση της εν λόγω επιχειρήσεως. Ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του 

ραδιοφωνικού σταθµού ότι υφίσταται συµβατική υποχρέωση του συγγραφέως προς 

αναφορά ότι πρόκειται περί εκδόσεως της προαναφερθείσης εκδοτικής επιχειρήσεως, 

εκ τούτου όµως δε καθίσταται νόµιµη η ως άνω συγκεκαλυµµένη διαφήµιση».  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 
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στ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 29.11.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «EASY 97,2 

FM» (ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΕΝΝΑ 97,2 FM STEREO) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 464/24.11.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «ο  ραδιοφωνικός σταθµός κατά την εν λόγω ηµεροµηνία 

µετέδωσε µηνύµατα για αποστολή sms από το κοινό, µε σκοπό τη συµµετοχή του σε 

κλήρωση προϊόντων, χωρίς να αναφέρεται το κόστος αποστολής του µηνύµατος ούτε 

ανά λεπτό, ούτε ανά κλήση, ούτε ανά µήνυµα, όπως ο νόµος ορίζει. Πλέον τούτου, ο 

ραδιοφωνικός σταθµός µετέδωσε ψυχαγωγικές εκποµπές κατά τη διάρκεια των οποίων 

προβλήθηκαν τα δηµητριακά «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ», η ρινική ταινία «BREATHE 

RIGHT», τα καταστήµατα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 

«COSMOTE», τα καλλυντικά «CLINIQUE», τα κοσµήµατα «JOOLS», το 

κοσµηµατοπωλείο «ELLE AMBER» στο εµπορικό κέντρο GOLDEN HALL, το πάρκο 

διασκέδασης «SANTA CLAUS KINGDOM» στο M.E.C. Παιανίας, το κατάστηµα 

«HONDOS CENTER» της Οµόνοιας και το πρακτορείο ταξιδίων  «TRAVEL IDEAS», 

κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου κατά την οποία η 

διαφήµιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα 

άλλα µέρη του προγράµµατος µε τη χρησιµοποίηση ακουστικών µέσων επισήµανσης. Εν 

όψει του ότι οι ως άνω διαφηµίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής επισηµάνσεως, 

πρόδηλον είναι ότι έγιναν συγκεκαλυµµένως και εντεύθεν παρανόµως». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 3.000 ευρώ. 

 

ζ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία και την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη 

µετάδοση του προγράµµατος της 29.11.2014 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 

«SENTRA FM 103,3» (πρώην RADIO GOLD) του Νοµού Αττικής.  

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 410/3.11.2014 απόφασή του, η οποία έκρινε ότι 

«Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκποµπών, κατά τη διάρκεια των οποίων διαφηµίστηκε 

προϊόν της εταιρείας «COLLAGEN POWER», τα καταστήµατα «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» και 

η εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ», άνευ χρησιµοποιήσεως ακουστικών µέσων επισήµανσης προς 

ενηµέρωση των ακροατών. Τούτο δε κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως 
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του νόµου κατά την οποία η διαφήµιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και 

να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα µέρη του προγράµµατος. Πλέον τούτου, έγινε 

αναγγελία ως χορηγού της «COSMOTE» αλλά δεν περιορίστηκε στην αναφορά του 

ονόµατος ή του λογοτύπου του χορηγού στην αρχή ή στο τέλος του προγράµµατος. Αντί 

τούτου έγινε επανειληµµένη αναφορά του λογοτύπου του χορηγού και επιπλέον 

αναφορά της προσφεροµένης ποικιλίας υπηρεσιών και των οικονοµικών 

πλεονεκτηµάτων τους. Προδήλως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως της εν 

λόγω επιχειρήσεως και των προϊόντων αυτής….»   

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

η) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία και την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη 

µετάδοση του προγράµµατος της 29.11.2014 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 

«ROCK FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 448/18.11.2014 απόφασή του, η οποία έκρινε ότι 

«Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκποµπών, κατά τη διάρκεια των οποίων διαφηµίστηκαν 

το πακέτο «OFFICE 365 HOME PREMIUM», η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 

«WIND», οι ρινικές ταινίες «BREATH RIGHT» και η εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ», 

κατά παράβαση της προαναφερθείσης διατάξεως του νόµου κατά την οποία η 

διαφήµιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα 

άλλα µέρη του προγράµµατος µε τη χρησιµοποίηση ακουστικών µέσων επισήµανσης. Εν 

όψει του ότι οι ως άνω διαφηµίσεις προβλήθηκαν άνευ ακουστικής επισηµάνσεως, 

πρόδηλο είναι ότι έγιναν συγκεκαλυµµένως και εντεύθεν παρανόµως. Πλέον τούτου, 

ενώ έγινε αναγγελία των χορηγών, «VODAFONE», «LENOVO», «COSMOTE», 

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ», «OTE TV» ο εκφωνητής δεν περιορίστηκε στην αναφορά των τίτλων 

των επιχειρήσεων, κατά την αρχή και το τέλος της εκποµπής, αλλά τους προέβαλε κατ’ 

επανάληψη διαρκούσης εκποµπής και επιπλέον αναφέρθηκε στα υπό των εν λόγω 

επιχειρήσεων παρεχόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπό το πρόσχηµα της χορηγίας 

διαφηµίστηκαν συγκεκαλυµµένως οι επιχειρήσεις των χορηγών και τα επ’ αυτών 

προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες. …»   
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Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

θ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία και την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη 

µετάδοση του προγράµµατος της 29.11.2014 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού 

«ΡΥΘΜΟΣ» του Νοµού Αττικής.   

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 448/18.11.2014 απόφασή του, η οποία έκρινε ότι 

«Πρόκειται περί ψυχαγωγικών εκποµπών, κατά τη διάρκεια των οποίων προβλήθηκαν 

οι επιχειρήσεις «COSMOTE», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» και «VODAFONE», προβλήθηκαν τα 

προσφερόµενα από αυτές προϊόντα και υπηρεσίες, µε σαφή παρακίνηση των ακροατών 

προς προµήθεια των προϊόντων και χρήση των υπηρεσιών. ∆εν έγινε αναφορά περί 

χορηγών ούτε προβλήθηκε ένδειξη διαφηµίσεως. Αναµφιβόλως πρόκειται περί 

συγκεκαλυµµένης διαφηµίσεως, κατά παράβαση της αναλογικώς εφαρµοσµένης 

διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 1 στ. α του Π. ∆/τος 109/2010 (ΣτΕ αποφ. 4547/2014), 

κατά την οποία οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις πρέπει να 

αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες και απαγορεύονται οι συγκεκαλυµµένες 

οπτικοακουστικές ανακοινώσεις …»   

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

ι) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την χορηγία κατά τη µετάδοση του προγράµµατος της 

11.12.2013 µεταξύ 17.00 και 18.00 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «GALAXY 

92 FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 357/29.9.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί εκποµπής ενηµερωτικού χαρακτήρα, για το 

αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκαν χορηγοί καίτοι δε συγχωρείται 

από το Νόµο η προβολή χορηγών κατά τη διάρκεια ενηµερωτικών εκποµπών. Παρά 

ταύτα προβλήθηκαν ως χορηγός η εταιρεία «RENAULT». Το ότι πρόκειται περί 

προβολής χορηγού προκύπτει από τις φράσεις: «Η εκποµπή είναι µια ευγενική χορηγία 

του αυτοκινήτου της χρονιάς του 2014, του νέου «RENAULT CLIO»». Όµως πλέον 

τούτου ο εκφωνητής προχώρησε και σε διαφήµιση, µε αναφορά σε ορισµένα µοντέλα 
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αυτοκινήτων, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήµατά τους, αλλά και τις 

τιµές λιανικής πώλησης». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη 

προβάλλει τους χορηγούς κατά τη διάρκεια ενηµερωτικών εκποµπών και µη 

προβαίνει σε συγκεκαλυµµένη διαφήµιση των χορηγών ή των προϊόντων τους, δια 

συνεχούς προβολής των, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

2) Απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρεται στην ποιοτική χρήση γλώσσας, στην 

ποιοτική στάθµη του προγράµµατος και στη συγκεκαλυµµένη διαφήµιση  

 

Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την ποιοτική χρήση της γλώσσας, την ποιοτική στάθµη του 

προγράµµατος και την συγκεκαλυµµένη διαφήµιση κατά τη µετάδοση της εκποµπής 

του δηµοσιογράφου Γεωργίου Τράγκα την 13.2.2014 µεταξύ 08.00 και 10.00 από τον 

ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό «REAL FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 335/22.9.2014 απόφασή του, στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ενηµερωτικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο εκφωνητής αναφερόµενος στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και στη 

φορολογική πολιτική της κυβερνήσεως χρησιµοποίησε λέξεις και φράσεις απαράδεκτες, 

όπως: «αν έχεις περάσει µικρός βλεννόρροια», «πήρες καπότες;», «πήγες σε 

γαµιστρόνα», «συναντήθηκες µε χανούµ µπουρέκ;», «ξηγήθηκες µουσουλµανικά, 

οθωµανικά;», «αν τον έχεις µικρό, µπορεί και να γλιτώσεις. Αν τον έχεις µεγάλο, 

καταγράφεται και κόβεται», «αν είσαι άτυχος και τον έχεις χοντρό, τούτο αποτελεί 

τεκµήριο…. ειδικά, αν το κεφάλι είναι ξώπετσο, όπως λένε!», «είσαι χάρχαλο, θα 

φαίνεται! Χαρχάλα ανοιχτότρυπη, θα φαίνεται!» και άλλες παρόµοιες. Είναι βέβαιο ότι 

ο παρουσιαστής θέλησε να αποδοκιµάσει την οικονοµική πολιτική της κυβερνήσεως, 

όµως για την αποδοκιµασία χρησιµοποίησε, καθ’ υπερβολή του ανεκτού ορίου, λέξεις 

και φράσεις σεξουαλικού περιεχοµένου, µε αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια της εκποµπής 

να έχει παραβιαστεί η τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων που αφορούν την 

εκφορά λόγου κατά τις ενηµερωτικές εκποµπές. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµου 

2328/1995 οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού 

σταθµού ασκούν κατά παραχώρηση δηµοσία λειτουργία και οφείλουν να ασκούν το 

δηµόσιο λειτούργηµά τους για την προαγωγή του πολιτισµού και όχι την εξοικείωση της 
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νεολαίας σε απαράδεκτη φρασεολογία. Είναι αναµφισβήτητο ότι η εκποµπή δεν έχει την 

από το Σύνταγµα επιβαλλοµένη ποιότητα, η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και στην 

προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. Όµως πλέον τούτου ο εκφωνητής 

προέβαλε τα προϊόντα των επιχειρήσεων: «MEN’S X COMPLEX”, 

«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΤΣΙΡΟΥ» και «EU CLUB», αναφερθείς κατ’ επανάληψη στην 

ποιότητα των προϊόντων των δύο πρώτων εταιρειών και στα ευεργετικά πλεονεκτήµατα 

των υπηρεσιών που παρείχε η τρίτη εταιρεία. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται 

όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου. 

Μειοψήφησε εκ των µελών ο Γεώργιος Στεφάνακης, κατά τον οποίο θα έπρεπε να 

επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως, για την πρώτη εκτροπή. Ο ισχυρισµός 

του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού ότι έπαψε η ισχύς του Π.∆./τος 100/2000 

δια του άρθρου 31 του Π.∆./τος 109/2010 είναι αβάσιµος, διότι δια της εν λόγω 

διατάξεως καταργήθηκαν οι διατάξεις του προηγουµένου Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

γιαζητήµατα που έχουν ρυθµιστεί µε το νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα. Εν όψει του ότι µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 109/2010 ρυθµίστηκαν θέµατα 13 που αφορούν µόνο τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς, η αποδοχή της απόψεως του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 

σταθµού θα είχε αποτέλεσµα την έλλειψη ρυθµίσεων και την ασυδοσία των 

ραδιοφωνικών σταθµών.»  

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 5.000 

ευρώ.  

 

3) Αποφάσεις που αναφέρονται στην αναγγελία κόστους των τηλεφωνικών 

µηνυµάτων πρόσθετης χρέωσης (sms)  

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της επικοινωνίας του κοινού µε το σταθµό 

µέσω τηλεφωνικών µηνυµάτων πρόσθετης χρέωσης (sms) κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 29.11.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «PEPPER 

96,6» (ΠΡΩΗΝ CAPTAIN JACK) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 263/21.7.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «ο ραδιοφωνικός σταθµός κατά την εν λόγω ηµεροµηνία 

µετέδωσε µηνύµατα για αποστολή sms από το κοινό, µε σκοπό τη συµµετοχή του σε 
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µουσικές παραστάσεις, χωρίς να αναφέρεται το κόστος αποστολής του µηνύµατος ούτε 

ανά λεπτό, ούτε ανά κλήση, ούτε ανά µήνυµα, όπως ο νόµος ορίζει». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως δηλώνει 

σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, 

την τιµολόγηση ανά µήνυµα, το συνολικό αριθµό µηνυµάτων που απαιτούνται για 

την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό µέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον 

χρήστη, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

(ΦΠΑ), µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε το ζήτηµα της επικοινωνίας του κοινού µε το σταθµό 

µέσω τηλεφωνικών µηνυµάτων πρόσθετης χρέωσης (sms) κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 29ης.11.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «DERTI 

98,6» (πρώην SUPER STAR 98,6) του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµόν 358/29.9.2014 απόφασή του στο σκεπτικό της 

οποίας αναφέρεται ότι: «ο ραδιοφωνικός σταθµός, κατά την εν λόγω ηµεροµηνία, 

µετέδωσε µηνύµατα για αποστολή sms από το κοινό µε σκοπό τη συµµετοχή του σε 

θεατρικές παραστάσεις (θέατρο ELIART), χωρίς να αναφέρεται το κόστος αποστολής 

του µηνύµατος ούτε ανά λεπτό, ούτε ανά κλήση, ούτε ανά µήνυµα, όπως ο νόµος 

ορίζει.». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως δηλώνει 

σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, 

την τιµολόγηση ανά µήνυµα, το συνολικό αριθµό µηνυµάτων που απαιτούνται για 

την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό µέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον 

χρήστη, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 

(ΦΠΑ), µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

 

4) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην υποχρέωση των ραδιοφωνικών 

σταθµών να µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε κύρια γλώσσα την ελληνική. 
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α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υποχρέωση των ραδιοφωνικών σταθµών να 

µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε κύρια γλώσσα την ελληνική κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 22.7.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «JOY FM» του 

Νοµού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του ΜΠΟΥ∆ΟΥΡ ΜΟΥΜΙΝ ΤΖΕΝΓΚΙΣ. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 7/8.1.2014 απόφασή του, στην οποία έκρινε ότι 

«…Εκ της δευτέρας των ως άνω διατάξεων του Νόµου (άρθρα 3 παρ. 18 και 8 παρ.3 

του Ν.2328/1995) προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα 

δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις 

και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο 

πρόγραµµα, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στην ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε η 

τρίτη των ωε άνω διατάξεων του Νόµου(άρθρο 8 παρ. 13 του 3592/2007), κατά την 

οποία το πρόγραµµα των ραδιοφωνικών σταθµών πρέπει να καλύπτει το σύνολο του 

εικοσιτετραώρου, µε κύρια γλώσσα µετάδοσης των εκποµπών λόγου την ελληνική 

γλώσσα. Εκ του συνδυασµού των διατάξεων του Νόµου προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί 

σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα 

τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην 

ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 25%. Εν προκειµένω, εκ των στοιχείων του φακέλου, της 

ακροάσεως της κατωτέρω εκποµπής του ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο 

JOY FM Νοµού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του ΜΠΟΥ∆ΟΥΡ ΜΟΥΜΙΝ ΤΖΕΝΓΚΙΣ, εκ του 

υποβληθέντος από τον ραδιοφωνικό σταθµό cd και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 

προέκυψε ότι κατά την 22α Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε εκποµπή 21 ωρών, 5 

λεπτών και 55 δευτερολέπτων, καθώς και ότι το πρόγραµµα του σταθµού 

πραγµατοποιήθηκε µε εκποµπές από ελληνικά τραγούδια σε ποσοστό 3%, από τουρκικά 

τραγούδια σε ποσοστό 78%, από διαφηµίσεις στην τουρκική γλώσσα σε ποσοστό 6% 

και από διαφηµίσεις στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό 1%. Άξιο παρατηρήσεως είναι 

ότι το σήµα του σταθµού εκπέµπεται µόνο στην τουρκική γλώσσα. Εποµένως, ο 

ραδιοφωνικός σταθµός προέβαλε παρανόµως ειδήσεις και διαφηµίσεις, στην ελληνική 

γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο του 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµά του, στην 

ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο του 25%». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στον σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εκπέµπει 

τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις 
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διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

25%, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

β)Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υποχρέωση των ραδιοφωνικών σταθµών να 

µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε κύρια γλώσσα την ελληνική κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 22.7.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «CIΤΥ FM» του 

Νοµού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΛΗΤ. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 8/8.1.2014 απόφασή του, στην οποία έκρινε ότι 

«…Εκ της δευτέρας των ως άνω διατάξεων του Νόµου (άρθρα 3 παρ. 18 και 8 παρ.3 

του Ν.2328/1995) προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα 

δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις 

και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο 

πρόγραµµα, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στην ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε η 

τρίτη των ωε άνω διατάξεων του Νόµου(άρθρο 8 παρ. 13 του 3592/2007), κατά την 

οποία το πρόγραµµα των ραδιοφωνικών σταθµών πρέπει να καλύπτει το σύνολο του 

εικοσιτετραώρου, µε κύρια γλώσσα µετάδοσης των εκποµπών λόγου την ελληνική 

γλώσσα. Εκ του συνδυασµού των διατάξεων του Νόµου προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί 

σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα 

τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην 

ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 25%. Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του 

εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο CITY FM Νοµού 

Ροδόπης, ιδιοκτησίας του ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΛΗΤ, εκ του υποβληθέντος από τον 

ραδιοφωνικό σταθµό cd και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψε ότι κατά την 

22α Ιουλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε εκποµπή 24 ωρών, καθώς και ότι το πρόγραµµα 

του σταθµού πραγµατοποιήθηκε µε εκποµπές από ελληνικά τραγούδια σε ποσοστό 20%, 

από τουρκικά τραγούδια και ειδησεογραφικές εκποµπές στην τουρκική γλώσσα σε 

ποσοστό 64%, από δελτία ειδήσεων στην τουρκική γλώσσα σε ποσοστό 5% και από 

διαφηµίσεις σε ποσοστό 11%. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι το σήµα του σταθµού 

εκπέµπεται µόνο στην τουρκική γλώσσα. Εποµένως, ο ραδιοφωνικός σταθµός προέβαλε 

παρανόµως ειδήσεις και διαφηµίσεις, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο του 
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50% και το υπόλοιπο πρόγραµµά του, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο 

του 25%». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στον σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εκπέµπει 

τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις 

διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

25%, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

γ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την υποχρέωση των ραδιοφωνικών σταθµών να 

µεταδίδουν το πρόγραµµά τους µε κύρια γλώσσα την ελληνική κατά τη µετάδοση του 

προγράµµατος της 22.7.2013 του ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθµού «CINAR FM» 

του Νοµού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του συλλόγου "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 9/8.1.2014 απόφασή του, στην οποία έκρινε ότι 

«…Εκ της δευτέρας των ως άνω διατάξεων του Νόµου (άρθρα 3 παρ. 18 και 8 παρ.3 

του Ν.2328/1995) προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα 

δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις 

και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα και το υπόλοιπο 

πρόγραµµα, σε ποσοστό τουλάχιστον 25% στην ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε η 

τρίτη των ωε άνω διατάξεων του Νόµου(άρθρο 8 παρ. 13 του 3592/2007), κατά την 

οποία το πρόγραµµα των ραδιοφωνικών σταθµών πρέπει να καλύπτει το σύνολο του 

εικοσιτετραώρου, µε κύρια γλώσσα µετάδοσης των εκποµπών λόγου την ελληνική 

γλώσσα. Εκ του συνδυασµού των διατάξεων του Νόµου προκύπτει ότι οι ραδιοφωνικοί 

σταθµοί οφείλουν να εκπέµπουν τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα 

τηλεοπτικά παιχνίδια, τις διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην 

ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 25%. Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του 

εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο τίτλο CINAR FM 

Νοµού Ροδόπης, ιδιοκτησίας του συλλόγου "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ", εκ του υποβληθέντος από τον ραδιοφωνικό σταθµό cd 

και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψε ότι κατά την 22α Ιουλίου 2013 

πραγµατοποιήθηκε εκποµπή 24 ωρών, καθώς και ότι το πρόγραµµα του σταθµού 
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πραγµατοποιήθηκε µε εκποµπές: «Η φωνή της Τουρκίας», ειδησεογραφική εκποµπή 

στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό 4%, τουρκικά τραγούδια σε playlist ή µέσα σε 

εκποµπές µε παραγωγούς που σχολιάζουν στην τουρκική γλώσσα, σε ποσοστό 74%, 

διαφηµίσεις στην τουρκική γλώσσα, σε ποσοστό 9%, διαφηµίσεις στην ελληνική 

γλώσσα, σε ποσοστό 1%, Ειδήσεις στην τουρκική γλώσσα, σε ποσοστό 7%, ειδήσεις 

στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό 3%, κοινωνικό µήνυµα στην ελληνική γλώσσα, σε 

ποσοστό 0,27%. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι το σήµα του σταθµού εκπέµπεται µόνο 

στην τουρκική γλώσσα. Εποµένως, ο ραδιοφωνικός σταθµός προέβαλε παρανόµως 

ειδήσεις και διαφηµίσεις, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο του 50% και το 

υπόλοιπο πρόγραµµά του, στην ελληνική γλώσσα, σε ποσοστό µικρότερο του 25%».  

  

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στον σταθµό τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εκπέµπει 

τα δελτία ειδήσεων, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τα τηλεοπτικά παιχνίδια, τις 

διαφηµίσεις και τις υπηρεσίες τηλεειδησεογραφίας στην ελληνική γλώσσα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 50% και το υπόλοιπο πρόγραµµα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

25%, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 

 

5) Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που αναφέρονται στην προστασία των ανηλίκων, στην 

ποιοτική χρήση γλώσσας, στην ποιοτική στάθµη προγράµµατος, καθώς και στο 

σεβασµό της προσωπικότητας των αναφεροµένων προσώπων. 

 

α) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την ποιοτική στάθµη του 

προγράµµατος και τον σεβασµός της προσωπικότητας κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής µε τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ» την 3.1.2014 από τον ιδιωτικό 

ραδιοφωνικό σταθµό «REAL FM». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 128/28.4.2014 απόφαση του, η οποία έκρινε ότι 

«Πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποίας, λόγω 

αστειότητος, επικοινωνεί ο εκφωνητής µε πρόσωπο το οποίο καλείται και του θέτει 

ορισµένα ερωτήµατα επί ανυπάρκτων πραγµατικών περιστατικών. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση ο εκφωνητής κάλεσε τη µητέρα στρατιώτη και την ενηµέρωσε ότι ο γιός της 

«είναι καλό παιδί», «έχει εξυπηρετήσει όλους του φαντάρους και τους αξιωµατικούς», 

«τον έχουν γλεντήσει όλοι οι φαντάροι», «πάει και µε ναύτες το παιδί, δεν πάει µόνο µε 

φαντάρους», «έχει εξυπηρετήσει και τους υπόλοιπους τις κρύες νύχτες όλες», «τέτοια 
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αδελφή είχε να σκάσει στην αεροπορία είκοσι χρόνια». Με αυτές και µε άλλες 

παρόµοιες φράσεις υπαινίχθηκε ο εκφωνητής ότι ο ως άνω στρατιώτης επιδίδεται σε 

οµοφυλοφιλία. Αποτέλεσµα όλης αυτής της συζητήσεως ήταν η µητέρα του στρατιώτου 

να αντιδράσει µε τις φράσεις: «ξέρετε για ποιον Βασίλη µιλάτε;» και να κλείσει το 

τηλέφωνο. Ο εκφωνητής ανέφερε περιπαικτικώς: «Καλέ µαµά Βασίλη». Η εκποµπή, εν 

όψει του περιεχοµένου της και της ώρας προβολής της, παρακολουθείται από 

ανηλίκους και είναι ικανή να βλάψει σοβαρά την πνευµατική και ηθική ανάπτυξη 

αυτών. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµου 2328/1995 οι σταθµοί στους οποίους 

χορηγούνται άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού ασκούν κατά παραχώρηση 

δηµοσία λειτουργία και οφείλουν να ασκούν το δηµόσιο λειτούργηµά τους για την 

προαγωγή του πολιτισµού και όχι τον αστεϊσµό και τον εµπαιγµό των ακροατών. Είναι 

αναµφισβήτητο ότι η εκποµπή δεν έχει την από το Σύνταγµα επιβαλλοµένη ποιότητα, η 

οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της 

αξίας του ανθρώπου και στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος..»   

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου, ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

β) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την ποιοτική χρήση της γλώσσας κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής µε τίτλο «Αντίθετοι» την 5.3.2014 από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό 

«ALPHA 98,9 FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 233/2.7.2014 απόφασή του, στο  σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Πρόκειται περί ενηµερωτικής εκποµπής κατά 

τη διάρκεια της οποίας έγινε συζήτηση για τον Αυγουστίνο Κορτώ ο οποίος είχε 

αναφερθεί στις σεξουαλικές του ιδιαιτερότητες. Όµως κατά τη διάρκεια της εκποµπής ο 

ένας εκ των παρουσιαστών χρησιµοποίησε λέξεις και φράσεις όπως “η κυρά 

Αυγουστίνα”, “παρθενόπη”, “αλανιάρης”, “καβλάντα” και άλλες παρόµοιες. Είναι 

πρόδηλο ότι κατά τη διάρκεια της εκποµπής δεν τηρήθηκαν οι γενικά παραδεκτοί 

κανόνες που αφορούν την ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη εκφορά του λόγου».    

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 3.000 

ευρώ.  
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γ)  Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε την προστασία των ανηλίκων, την ποιοτική χρήση 

γλώσσας και την ποιοτική στάθµη του προγράµµατος κατά τη µετάδοση της 

εκποµπής του κ. Γ. Λιάγκα και της κας. Ελεάννας Τρυφίδου την 28.1.2014 από 

τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό «REAL FM» του Νοµού Αττικής. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 165/12.5.2014 απόφασή του, στο  σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «…πρόκειται περί ψυχαγωγικής εκποµπής κατά 

τη διάρκεια της οποίας γίνεται συζήτηση µεταξύ δύο προστιθέντων του ραδιοφωνικού 

σταθµού περί της αξιοποιήσεως του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. Κατά τη 

συζήτηση έγινε αναφορά περί της αντιδράσεως των οικολόγων για τους οποίους ο ένας 

εκ των εκφωνητών κατ’ επανάληψη ανέφερε ότι είναι “οικολόγοι του κώλου”, ενώ 

χαρακτήρισε τους αντιδρώντες  “βλάκες”. Η εκποµπή, εν όψει του περιεχοµένου της 

και της ώρας προβολής της παρακολουθείται από ανήλικους και είναι ικανή να βλάψει 

σοβαρά την πνευµατική και ηθική ανάπτυξη αυτών. Όµως πλέον τούτου, δια της 

εκποµπής παραβιάστηκε ο κανόνας δικαίου µε τον οποίο επιβάλλεται η διαφύλαξη της 

ποιότητας της ελληνικής γλώσσας και η τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της 

ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα…Είναι αναµφισβήτητο ότι η εκποµπή 

δεν έχει την από το Σύνταγµα επιβαλλόµενη ποιότητα η οποία πρέπει να αποσκοπεί 

στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, στο σεβασµό της αξίας του ανθρώπου και στην 

προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».      

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 3.000 

ευρώ.  

 

δ) Το Ε.Σ.Ρ. ασχολήθηκε µε τον σεβασµός της προσωπικότητας των αναφεροµένων 

προσώπων κατά τη µετάδοση της εκποµπής του κ. ∆. Παππά την 16 και 17.5.2014 

(προεκλογική περίοδος) από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθµό «SUPER FM» του 

Νοµού Χανίων. 

 

Το Ε.Σ.Ρ. εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 393/20.10.2014 απόφασή του, στο  σκεπτικό της 

οποίας, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι  «…πρόκειται περί ενηµερωτικών εκποµπών. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκποµπής ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στον υποψήφιο 

δήµαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη µε υπονοούµενα για παράτυπες ενέργειες κατά τη 

διάρκεια της προηγούµενης θητείας του ως δηµάρχου, χωρίς την επίκληση 
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συγκεκριµένων στοιχείων, µε αναφορά επίσης στην προχωρηµένη ηλικία του δηµάρχου. 

Ταυτοχρόνως ο παρουσιαστής εκφράστηκε απαξιωτικά για τη µη συµµετοχή του εν 

λόγω υποψηφίου στη συγκεκριµένη εκποµπή, παρότι είχε κληθεί προς τούτο. Αντιθέτως 

ο παρουσιαστής εκφράστηκε θετικά για τον υποψήφιο περιφερειάρχη Γιάννη 

Κυριακάκη και τον υποψήφιο δήµαρχο Μανώλη Ντουντουλάκη. Η δεύτερη εκποµπή 

πραγµατοποιήθηκε κατά την παραµονή των εκλογών και ο παρουσιαστής,  παρά την 

υφιστάµενη απαγόρευση, αναφέρθηκε στην κατά την προηγούµενη ηµέρα 

δραστηριότητα των υποψηφίων δηµάρχων, µε προτροπή να βάλουν στο περιθώριο τον 

παλιό και γερασµένο υποψήφιο Μανώλη Σκουλάκη». 

 

Το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε στο σταθµό τη διοικητική κύρωση του προστίµου ύψους 3.000 

ευρώ.  
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ΙΙΙ. ∆ιαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σηµαντικότερα πολιτικά γεγονότα του 2014 αποτελούν οι δηµοτικές - περιφερειακές 

εκλογές, οι Ευρωπαϊκές εκλογές, στις οποίες κατήλθαν νεότευκτα κόµµατα και 

συνασπισµοί κοµµάτων, καθώς και οι µεταβολές που αφορούν σε 

ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών ή αποχωρήσεις και µετακινήσεις των στελεχών 

διαφόρων κοµµάτων. Η εν λόγω κινητικότητα απασχόλησε έντονα την ειδησεογραφία 

και καθόρισε σε µεγάλο βαθµό την προβολή των απόψεων πολιτικών προσώπων και 

κοµµάτων. 

 

Η διαρκής έρευνα πολιτικής πολυφωνίας συνεχίστηκε για έκτη χρονιά υπό αντίξοες 

συνθήκες, δεδοµένων των αποχωρήσεων ανθρώπινου δυναµικού και των 

υλικοτεχνικών προβληµάτων που προκάλεσε την 10.4.2014 η έκρηξη βόµβας έξω 

από το κτήριο όπου στεγάζεται το ΕΣΡ. 

 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µεθοδολογία της ποσοτικής ανάλυσης 

περιεχοµένου, δηλαδή µια «συστηµατική κατηγοριοποίηση επικοινωνιακού 

περιεχοµένου σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες και ανάλυση των σχέσεων που 

προκύπτουν µε στατιστικές µεθόδους»4
. 

 

Τα στοιχεία αφορούν στη χρονική έκθεση των πολιτικών κοµµάτων στα δελτία 

ειδήσεων, καθώς και στις εµφανίσεις πολιτικών στελεχών στα δελτία ειδήσεων και 

στις λοιπές ειδησεογραφικές εκποµπές και εκποµπές λόγου. Από τον Απρίλιο του 

2012 τα στοιχεία αποστέλλονται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς σε ειδική φόρµα 

που κατάρτισε το Ε.Σ.Ρ. και συγκεντρώνονται σε βάση δεδοµένων προκειµένου να 

κωδικοποιηθούν και να αναλυθούν και πάλι µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας των στοιχείων που αποστέλλουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί 

γίνεται δειγµατοληπτικά και καλύπτει το 30% των στοιχείων, ποσοστό µεγαλύτερο 

και από τις αυστηρότερες σχετικές προβλέψεις που απαντούν στη σχετική 

                                                 
4
 D. Riffe-S. Lacy –F.G. Fico. Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research. 

LEA, New Jersey, 1998, σ. 2. 
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βιβλιογραφία. Στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνονται αποκλίσεις µεταξύ των 

πραγµατικών στοιχείων και των στοιχείων που απέστειλαν οι τηλεοπτικοί σταθµοί, ο 

έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο των στοιχείων για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 

και πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες διορθώσεις όπου προκύπτει ανάγκη, ενώ 

ταυτόχρονα, σε περίπτωση συστηµατικών παραλείψεων ή λαθών πραγµατοποιείται 

επικοινωνία µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε σκοπό την επισήµανσή τους. Σε 

περίπτωση µη αποστολής των οικείων στοιχείων, η κάθε περίπτωση εξετάζεται από 

την Ολοµέλεια του ΕΣΡ, η οποία είναι αρµόδια για την επιβολή σχετικών διοικητικών 

κυρώσεων. Κατά το έτος 2014, το σύνολο των δελτίων ειδήσεων και λοιπών 

εκποµπών που αναλύθηκαν ανέρχεται σε 6.622. 

 

Όπως έχει επισηµανθεί και στις εκθέσεις πεπραγµένων των προηγουµένων ετών, ο 

έλεγχος της πολιτικής πολυφωνίας διεξάγεται πλέον σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

εντός του έτους, προσφέροντας πλούτο στοιχείων, αφορά στο σύνολο των δελτίων 

ειδήσεων και ενηµερωτικών εκποµπών, ενώ βασίζεται στην πολύτιµη συνεργασία και 

ανταλλαγή απόψεων µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς. 
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ANT1

19,7%

MEGA

30,3%

ΣΚΑΪ

14,6%

STAR

10,2%

TVMAK

11,2%

ΔΤ**

2,1%

ALPHA

11,9%

 

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο Γράφηµα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή του χρόνου που διέθεσαν οι 

τηλεοπτικοί σταθµοί στα δελτία ειδήσεων για την έκθεση των πολιτικών 

κοµµάτων και των στελεχών τους.  

 

 

Γράφηµα 1: Ποσοστά Τ/Σ επί του Συνολικού Χρόνου Έκθεσης Πολιτικών Κοµµάτων 2014 
(Τα στοιχεία αφορούν στο συνολικό χρόνο προβολής σε όλα τα δελτία ειδήσεων. ∆εν περιλαµβάνονται λοιπές 
εκποµπές) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * Τα στοιχεία για τη Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ) αφορούν στην περίοδο από 18.1.2014 έως και 31.3.2014 

 

Ο τηλεοπτικός σταθµός MEGA CHANNEL αφιέρωσε σηµαντικά περισσότερο χρόνο 

από τους υπόλοιπους σταθµούς στην προβολή των κοµµάτων, καθώς η συµβολή του 

στο συνολικό χρόνο έκθεσης είναι 30,3%. Ακολουθεί ο τηλεοπτικός σταθµός 

ΑΝΤΕΝΝΑ µε ποσοστό 19,7% και ο ΣΚΑΪ µε ποσοστό 14,6%. Τα ποσοστά των 

λοιπών τηλεοπτικών σταθµών είναι παρόµοια µεταξύ τους, ενώ τα στοιχεία από τη 

∆ηµόσια Τηλεόραση περιορίζονται στην περίοδο από 18.1.2014 έως 31.3.2014 και ως 

εκ τούτου αποτελούν το λιγότερο αντιπροσωπευτικό δείγµα. 

 

Στο Γράφηµα 2 εµφανίζονται τα ποσοστά των τηλεοπτικών σταθµών επί του συνόλου 

των εµφανίσεων των πολιτικών στελεχών σε όλα τα δελτία ειδήσεων και λοιπές 

ειδησεογραφικές εκποµπές.  
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Γράφηµα 2: Ποσοστά Τ/Σ επί του Συνόλου των Εµφανίσεων Πολιτικών Στελεχών* 2014 

 

ALPHA

6,7% ANT1

15,5%

MEGA

27,5%

ΣΚΑΪ

25,1%

STAR

16,8%

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

5,6%

ΔΤ **

2,8%

 

* Περιλαµβάνονται όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενηµερωτικές εκποµπές, 

εκποµπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Ως εµφάνιση δεν λογίζεται µόνο η παρουσία στο στούντιο κατόπιν 

πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των εµφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως τύπου, τόσο ζωντανά όσο και 

µαγνητοσκοπηµένα. Για παράδειγµα, κάθε µαγνητοσκοπηµένη δήλωση πολιτικού στελέχους που µπορεί να 

παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων µετράει ως παρουσία, όπως βέβαια και κάθε παρουσία στο στούντιο, κλπ 

** Τα στοιχεία για τη ∆ηµόσια Τηλεόραση (∆Τ) αφορούν στην περίοδο από 18.1.2014 έως και 31.3.2014 

 

 

 

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί MEGA CHANNEL και ΣΚΑΪ έδωσαν µεγαλύτερη έµφαση 

στις εµφανίσεις στελεχών, µε ποσοστά  27,5% και 25,1% αντίστοιχα. Αρκετά 

χαµηλότερα είναι τα ποσοστά των τηλεοπτικών σταθµών STAR CHANNEL (16,8%) 

και ΑΝΤΕΝΝΑ (15,5%), ενώ οι λιγότερες εµφανίσεις πολιτικών προσώπων 

σηµειώθηκαν στους  τηλεοπτικούς σταθµούς ALPHA (6,7%) και ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV 

(5,6%). 
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3α) Χρονική Έκθεση Πολιτικών Κοµµάτων 

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η συνολική χρονική έκθεση των πολιτικών κοµµάτων 

για το 2014 ανά τηλεοπτικό σταθµό, ο µέσος όρος προβολής τους, καθώς και οι 

αποκλίσεις από τα εκλογικά τους ποσοστά. 

 

Πίνακας 1: Συνολική Χρονική Έκθεση  2014 ανά Τηλ. Σταθµό 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων) 
 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ (%) ΑΝΕΛ (%) Χ.Α. (%) 
ΔΗΜ. ΑΡ. 

(%) 
Κ.Κ.Ε. (%) ΛΟΙΠΑ (%) 

Εκλ. Ποσοστό 2012(Εθνικές) - 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5  

Εκλ. Ποσοστό 2014(Ευρωεκλ.) - 22,7 26,6 8,0 (Ελιά) 3,5 9,4 1,2 6,1  

ALPHA 3,7 37,8 24,7 11,4 6,3 5,3 4,1 2,6 4,1 

ANT1 2,6 47,7 23,8 10,0 3,5 2,8 3,0 3,0 4,0 

MEGA 4,3 39,6 21,7 15,8 2,6 6,1 3,8 2,9 3,4 

Δ.Τ.1
 3,1 39,5 25,8 12,4 4,2 3,0 5,3 4,2 2,6 

ΣΚΑΪ 4,8 34,1 24,8 15,6 4,1 3,1 7,0 4,0 2,7 

STAR 3,1 41,5 20,7 12,4 5,5 6,2 3,2 3,0 4,3 

TV MAK 2,2 22,7 19,7 12,5 7,0 6,9 5,2 6,1 17,9 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2 3,2 38,5 23,8 12,4 4,7 4,1 4,7 3,8 4,8 

Μέση διαφορά από εκλογικό 
ποσοστό 2012 

- +  8,8 - 3,1 +  0,1 - 2,8 - 2,8 - 1,6 - 0,7 - 

1 Τα στοιχεία για τη ∆Τ προκύπτουν βάσει των συλλεχθέντων δεδοµένων της περιόδου από 18.1.2014 έως και 
31.3.2014 
2 Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα δελτία ειδήσεων 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 1, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως 

προς το χρόνο προβολής κάθε κόµµατος από τους τηλεοπτικούς σταθµούς, γεγονός 

που καταδεικνύει διαφορετικές προσεγγίσεις της ειδησεογραφίας. Το κόµµα που 

συνεχίζει και αυτή τη χρονιά να είναι σηµαντικά ευνοηµένο σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

είναι η Νέα ∆ηµοκρατία, µε µέσο όρο χρονικής έκθεσης για το 2014 38,5%, δηλαδή 

ποσοστό αρκετά υψηλότερο από αυτά που απέσπασε στις εθνικές εκλογές του 2012 

και στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014. Το χαµηλότερο ποσοστό προβολής της και 

πλησιέστερο στα εκλογικά ποσοστά της είναι 22,7% από τον τηλεοπτικό σταθµό 

‘ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV’, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο τηλεοπτικός σταθµός 

‘ΑΝΤΕΝΝΑ’ που διέθεσε για την έκθεση της Νέας ∆ηµοκρατίας περίπου το ήµισυ 

του υπό ανάλυση ειδησεογραφικού χρόνου του και ποσοστό υψηλότερο κατά 9,2% 

από τον ήδη υψηλό ετήσιο µέσο όρο.  Τα υπόλοιπα κόµµατα εµφανίζουν αρνητικές 

αποκλίσεις από τα εκλογικά ποσοστά τους, µε µόνη εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ, ο µέσος 
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όρος χρονικής έκθεσης του οποίου είναι ανάλογος του ποσοστού που απέσπασε στις 

εθνικές εκλογές του 2012.  

 

Καθώς η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε για κάθε τρίµηνο του 2014, η 

αναφορά πολιτικής πολυφωνίας από το τρίτο εξάµηνο του 2014 περιλαµβάνει και το 

κόµµα ‘ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ’, το οποίο εξέλεξε βουλευτές στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το 

Μάιο του 2014. 

 

Ακολουθούν πίνακες µε τα αναλυτικά στοιχεία ανά τρίµηνο και το Γράφηµα 3, στο 

οποίο παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών χρονικής έκθεσης των 

κοµµάτων που διαλαµβάνονται στους πίνακες. 

 

Πίνακας 2: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 
 

   

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΜΜ. (%) 

ΝΔ (%) 
ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΛΑΟΣ 
(%) 

ΟΙΚΟΛ. 
(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 1,6 0,9  

ALPHA 4,9 38,8 25,8 9,9 3,3 9,1 1,7 2,7 0,2 0,1 3,6 

ANT1 4,7 49,1 17,1 10,0 4,0 6,3 3,2 3,3 0,1 0,1 2,3 

MEGA 4,3 39,6 21,7 15,8 2,6 6,1 3,8 2,9 0,1 0,1 3,1 

Δ.Τ. 1 4,6 41,6 22,4 12,3 4 4,8 4,1 4,4 0,1 0,1 1,8 

ΣΚΑΪ 8,1 33,4 30,2 7,8 3,3 3,6 8,3 2,6 0,1 0,1 2,6 

STAR 3,6 46,3 21,4 9,8 2,7 8,1 2,3 1,8 0,1 0,1 4,0 

TV MAK 6,8 27,5 25,6 9,7 9,2 7,9 5,0 7,0 0,1 0,1 1,2 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2
 5,4 39,9 23,8 10,7 3,8 6,0 4,4 3,4 0,1 0,1 2,6 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 
2012 

 +10,2 - 3,1 - 1,6 - 3,7 - 0,9 - 1,9 - 1,1 - 1,7 - 0,8  

1
 Τα  στοιχεία  για  τη ΔΤ προκύπτουν βάσει των συλλεχθέντων δεδομένων της περιόδου από 18.1.2014 έως και 

31.3.2014 
2
 Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγματικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα δελτία ειδήσεων 
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Πίνακας 3: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 
 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΛΑΟΣ
(%) 

ΟΙΚΟΛ.
(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 1,6 0,9  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ) 
- 22,7 26,6 

8,0 

(Ελιά) 
3,5 9,4 1,2 6,1 2,7 0,9  

ALPHA 2,9 35,6 25,7 12,1 5,6 5,3 7,6 2,5 0,1 0,1 2,5 

ANT1 2,3 44,7 22,5 12,5 1,6 2,8 4,9 4 0,6 1,1 3 

MEGA 2,8 35,9 27,5 12,7 2,6 3,9 8,3 3,5 0,2 0,1 2,6 

ΣΚΑΪ 3,5 26,6 26,1 21,2 3,1 3 9,2 5,4 0,2 0,1 1,8 

STAR 2,7 38,4 21,1 12 4,6 7,3 4,4 3,9 0,3 0,4 4,9 

TV MAK 1,1 18,6 13,2 13,2 5,9 7,8 5,7 6,1 4,6 6 17,7 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ * 2,5 33,4 23,0 13,8 3,6 4,8 6,9 4,2 1,1 1,3 5,5 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 
2012 

 + 3,7 - 3,9 + 1,5 - 3,9 - 2,1 + 0,6 - 0,3 - 0,5 + 0,4  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγματικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 4: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 

 

  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΜΜ. (%) 

ΝΔ (%) ΣΥΡΙΖΑ (%)
ΠΑΣΟΚ 

(%) 
ΑΝΕΛ 

(%) 
Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΤΟ 
 ΠΟΤΑΜΙ 

(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 -  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ) 
 22,7 26,6 

8,0 

(Ελιά) 
3,5 9,4 1,2 6,1 6,6  

ALPHA 5,4 37,4 24,8 13,6 4,1 5,1 2,8 4,2 0,4 2,3 

ANT1 2,8 51,0 25,0 13,0 1,6 1,4 1,7 2,1 0,7 0,7 

MEGA 2,7 39,2 25,0 14,9 3,0 1,8 3,9 6,9 1,3 1,3 

ΣΚΑΪ 5,0 38,2 21,4 14,2 5,2 3,1 5,1 4,5 1,0 2,3 

STAR 3,6 40,2 20,0 13,1 4,7 7,1 3,0 3,2 2,7 2,3 

TV MAK 2,3 29,8 37,2 11,4 6,3 4,3 2,6 4,4 0,9 1,0 

Μ. Ο. 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ * 

3,34 40,73 25,06 13,73 3,60 3,08 3,23 4,60 1,16 1,46 

Μέση διαφορά 
από εκλογικό 
ποσοστό 2012 

- + 11,03 - 1,84 + 1,43 - 3,90 - 3,82 - 3,07 + 0,10 -  

   * Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγματικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων 
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Πίνακας 5: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ από 1 Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 
 

  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΜΜ. (%) 

ΝΔ (%) ΣΥΡΙΖΑ (%)
ΠΑΣΟΚ 

(%) 
ΑΝΕΛ 

(%) 
Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΤΟ 
 ΠΟΤΑΜΙ 

(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 -  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ) 
 22,7 26,6 

8,0 

(Ελιά) 
3,5 9,4 1,2 6,1 6,6  

ALPHA 
2,8 40,4 21,9 10,4 11,5 2,2 1,8 1,8 0,9 6,3 

ANT1 
1,8 48,2 27,1 5,2 6,4 2,1 1,5 2,2 3,6 1,9 

MEGA 
2,8 43,2 26,3 10,3 7,3 1,7 3,1 2,8 1,9 0,6 

ΣΚΑΪ 
2,4 43,7 18,3 17,8 5,8 2,4 3,4 3,5 2,0 0,7 

STAR 
3,1 43,6 20,2 13,9 9,1 2,7 2,3 2,6 1,8 0,8 

TV MAK 
3,2 29,1 23,9 12,7 10,5 5,3 5,9 7,2 1,0 1,2 

Μ. Ο. 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ * 

2,6 43,3 24,1 10,6 7,8 2,3 2,7 2,9 2,1 1,7 

Μέση διαφορά 
από εκλογικό 
ποσοστό 2012 

 + 13,6 - 2,8 - 1,7 + 0,3 - 4,6 - 3,6 - 1,6 -  

   * Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγματικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων 

 

 

Γράφηµα 3: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κοµµάτων 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 
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Γράφηµα 3: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Συνολικής Χρονικής Έκθεσης Πολιτικών Κοµµάτων 2014 

(συνέχεια) 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισµένες αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κατά το δεύτερο τρίµηνο 

του 2014. Λόγω της προεκλογικής περιόδου των Ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 

2014, η οποία συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το τρίµηνο, η χρονική έκθεση της Νέας 

∆ηµοκρατίας µειώνεται προσωρινά, ενώ αντιθέτως αυξάνεται σηµαντικά η έκθεση 

µικρών κοµµάτων και της ∆ΗΜΑΡ. Κατά τα επόµενα τρίµηνα, η χρονική έκθεση της 

Νέας ∆ηµοκρατίας αυξάνεται και πάλι. Η χρονική έκθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του 

ΠΑΣΟΚ υπήρξε καθ’ όλο το έτος σχετικά σταθερή. Μεγάλη είναι η αύξηση της 

χρονικής έκθεσης του κόµµατος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ κατά το τελευταίο 

τρίµηνο του 2014, ενώ µικρή µείωση εµφανίζεται εκείνη την περίοδο στην περίπτωση 

της, κατά τα υπόλοιπα τρίµηνα σχετικά σταθερής, χρονικής έκθεσης του  ΚΚΕ. 

Τέλος, παρατηρείται γραµµική µείωση των ποσοστών χρονικής έκθεσης στην 

ιδιάζουσα περίπτωση της υπόλογης στη δικαιοσύνη ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 

 

Στο Γράφηµα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα ποσοστά χρονικής έκθεσης της 

Κυβέρνησης Συνεργασίας σε όλα τα δελτία ειδήσεων. 
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Γράφηµα 4: Χρονική Έκθεση Κυβέρνησης Συνεργασίας* 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία ειδήσεων) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ΠΑΣΟΚ, ΝΔ & ΚΥΒΕΡΝ. ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 

Όπως και κατά το προηγούµενο έτος, το άθροισµα των ποσοστών των κοµµάτων της 

Κυβέρνησης Συνεργασίας (Γράφηµα 4) σε όλα τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών 

σταθµών είναι σηµαντικά υψηλότερο από το άθροισµα των εκλογικών ποσοστών των 

κοµµάτων που συµµετείχαν σε αυτή. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο τηλεοπτικός σταθµός 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV, ο οποίος διέθεσε χρόνο προβολής ανάλογο µε το µέσο όρο των 

αθροισµάτων των εκλογικών ποσοστών των δύο κοµµάτων.  Επισηµαίνεται ότι έχουν 

συνυπολογιστεί τα ποσοστά χρονικής έκθεσης στελεχών της Κυβέρνησης, τα οποία 

δεν ανήκουν επίσηµα σε κάποιο κόµµα. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά είναι χαµηλά και 

δεν ανατρέπουν τα προαναφερόµενα συµπεράσµατα. 
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3β) Παρουσίαση Πολιτικών Στελεχών 

 

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται το σύνολο των εµφανίσεων πολιτικών στελεχών στα 

δελτία ειδήσεων και στις εκποµπές για το 2014 ανά τηλεοπτικό σταθµό, ο µέσος όρος 

αυτών, καθώς και οι αποκλίσεις από τα εκλογικά τους ποσοστά. Περιλαµβάνονται 

όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενηµερωτικές 

εκποµπές, εκποµπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Ως εµφάνιση δεν λογίζεται 

µόνο η παρουσία στο στούντιο κατόπιν πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των 

εµφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως τύπου, τόσο ζωντανά όσο και 

µαγνητοσκοπηµένα. Για παράδειγµα, κάθε µαγνητοσκοπηµένη δήλωση πολιτικού 

στελέχους που µπορεί να παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων µετράει ως 

παρουσία, όπως βέβαια και κάθε παρουσία στο στούντιο, κλπ 

 

Πίνακας 6: Ποσοστά Εµφανίσεων Στελεχών
 
 ανά Τηλ. Σταθµό-2014 

 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 

ΝΔ 
(%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. (%) 
ΔΗΜ. ΑΡ. 

(%) 
Κ.Κ.Ε. 

(%) 
ΛΟΙΠΑ 

(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ.) 
- 22,7 26,6 8,0(Ελιά) 3,5 9,4 1,2 6,1  

ALPHA 4,5 35,1 19,9 13,6 6,5 8,1 4,7 4,1 3,4 

ANT1 3,6 37,1 18,9 14,4 6,9 4,4 4,9 4,7 5,2 

MEGA 3,2 33,8 18,8 15,6 6,7 4,0 6,5 4,3 7,0 

Δ.Τ.
1
 3,5 39,3 18,1 15,2 3,2 7,2 5,1 4,1 4,5 

ΣΚΑΪ 2,3 37,7 25,9 13,1 6,3 3,0 5,9 2,9 3,1 

STAR 2,6 38,4 19,3 13,8 5,8 5,1 4,7 3,1 7,2 

TV MAK 4,8 24,8 20,0 12,3 9,8 7,5 7,0 7,8 6,1 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
3
 3,1 35,8 20,8 14,2 6,5 4,6 5,7 4,0 5,3 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2012 

- + 6,1 - 6,1 + 1,9 - 1,0 - 2,3 - 0,6 - 0,5 - 

1 Τα στοιχεία για τη ∆Τ προκύπτουν βάσει των συλλεχθέντων δεδοµένων της περιόδου από 18.1.2014 έως και 
31.3.2014 
2 Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου των εµφανίσεων σε όλα τα δελτία και τις 
εκποµπές 

 

 

Στην περίπτωση των εµφανίσεων πολιτικών στελεχών, η διασπορά των ποσοστών 

είναι λίγο οµαλότερη από την χρονική έκθεση. Η Νέα ∆ηµοκρατία αποτελεί το πιο 

ευνοηµένο κόµµα, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι εµφανίσεις στελεχών του 
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ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά των οποίων είναι αρκετά χαµηλότερα από τα εκλογικά ποσοστά 

τους σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθµούς, εκτός από τον ΣΚΑΪ. 

 

Ακολουθούν πίνακες µε τα αναλυτικά στοιχεία ανά τρίµηνο και το Γράφηµα 5, στο 

οποίο  παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών εµφανίσεων των 

πολιτικών στελεχών. 

 

Πίνακας 7: Ποσοστά Εµφανίσεων Στελεχών
 
 ανά Τηλ. Σταθµό – 1

η
 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 

2014  

 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) ΝΔ (%) 
ΣΥΡΙΖΑ 

(%) 
ΠΑΣΟΚ 

(%) 
ΑΝΕΛ 

(%) 
Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 - 

ALPHA 
5,4 38,1 17,2 14,4 5,4 12,3 2,6 2,8 1,9 

ANT1 
4,3 41,2 17,9 13,7 6,1 6,1 3,9 4,7 2,0 

ΔΤ
1
 

3,5 39,3 18,1 15,2 3,2 7,2 5,1 4,1 4,4 

MEGA 
3,9 38,9 18,9 14,5 5,6 5,5 5,0 4,5 3,1 

ΣΚΑΪ 
3,0 40,0 26,3 10,7 6,2 4,0 5,8 2,6 1,5 

STAR 
3,1 41,6 21,1 12,7 4,3 6,6 3,8 2,6 4,2 

TV MAK 
6,9 24,8 21,8 10,3 9,9 9,4 6,9 7,1 3,0 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ
2
 

3,8 39,1 20,9 13,0 5,6 6,1 4,9 3,8 2,8 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2012 

 + 9,4 - 6,0 + 0,7 - 1,9 - 0,8 - 1,4 - 0,7  

1 Τα στοιχεία για τη ∆Τ προκύπτουν βάσει των συλλεχθέντων δεδοµένων της περιόδου από 18.1.2014 έως και 
31.3.2014 
2 Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου των εµφανίσεων σε όλα τα δελτία και τις 
εκποµπές 

 

Πίνακας 8: Ποσοστά Εµφανίσεων Στελεχών
 
 ανά Τηλ. Σταθµό – 1

η
 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

  
 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 - 

ALPHA 3,7 30,5 20,5 11,5 6,3 11,9 7,6 6,1 1,9 

ANT1 3,1 32,1 19,1 14,9 6,4 6,2 8,1 4,9 5,4 

MEGA 2,4 28,5 17,9 16,9 6,5 5,3 9,8 4,9 7,8 

ΣΚΑΪ 2,0 32,6 26,0 14,0 5,8 3,9 8,0 3,9 3,7 

STAR 1,9 33,7 18,0 14,5 6,3 6,6 7,0 3,9 8,2 

TV MAK 4,1 26,4 22,3 11,3 8,4 5,3 6,1 6,3 10,0 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ* 2,5 31,0 20,5 14,8 6,3 5,7 8,3 4,6 6,3 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2012 

 + 1,3 - 6,4 + 2,5 - 1,2 - 1,2 + 2,0 + 0,1  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου των εµφανίσεων σε όλα τα 

δελτία και τις εκποµπές 
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Πίνακας 9: Ποσοστά Εµφανίσεων Στελεχών
 
 ανά Τηλ. Σταθµό – 1

η
 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 

2014 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 

(%) 
ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 -  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ.) 
- 22,7 26,6 8,0(Ελιά) 3,5 9,4 1,2 6,1 6,6  

ALPHA 4,9 38,1 19,8 13 6,4 5,1 4,6 4,2 0,2 3,7 

ANT1 4,4 40,1 20,3 16,0 6,4 1,5 3,2 4,0 1,0 3,1 

MEGA 3,5 38,7 19,9 14,1 6,7 2,0 5,0 3,8 1,3 4,9 

ΣΚΑΪ 2,6 40,6 26,9 12,0 5,1 2,1 4,4 2,7 0,9 2,6 

STAR 2,7 41,3 19,4 11,4 6,2 5,3 4,2 2,8 2,1 4,7 

TV MAK 5,0 23,9 18,4 13,4 11,7 7,6 7,0 9,0 1,2 2,9 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ* 3,5 39,0 21,6 13,3 6,4 3,1 4,5 3,7 1,2 3,8 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 
2012 

 + 9,3 - 5,3 + 1,0 - 1,1 - 3,8 - 1,8 - 0,8 -  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου των εµφανίσεων σε όλα τα 

δελτία και τις εκποµπές  

 

 

 

Πίνακας 10: Ποσοστά Εµφανίσεων Στελεχών
 
 ανά Τηλ. Σταθµό – 1

η
 Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 

2014 

  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ 

ΚΟΜΜ. (%) 
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 

(%) 

ΛΟΙΠΑ 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
- 29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 -  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ) 
- 22,7 26,6 

8,0 

(Ελιά) 
3,5 9,4 1,2 6,1 6,6  

ALPHA 4,5 35,5 21,7 15,9 8,0 1,6 3,4 3,0 0,9 5,5 

ANT1 2,9 36,9 18,8 13,3 8,6 2,7 3,4 4,7 2,8 5,9 

MEGA 3,3 32,5 19,3 15,9 8,1 2,5 4,7 3,7 2,7 7,1 

ΣΚΑΪ 1,7 39,5 24,5 15,7 8,0 1,4 4,5 2,2 1,8 0,8 

STAR 2,8 39,4 19,3 15,7 6,1 2,0 3,2 2,7 2,4 6,4 

TV MAK 3,7 23,7 17,3 14,4 9,9 7,8 8,0 9,1 1,4 4,7 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ** 2,9 35,8 20,5 15,3 7,9 2,5 4,3 3,6 2,2 5,0 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 
2012 

 + 6,1 - 6,4 + 3,0 + 0,4 - 4,4 - 2,0 - 0,9 -  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου των εµφανίσεων σε όλα τα 

δελτία και τις εκποµπές 
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Γράφηµα 5: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Ποσοστών Εµφανίσεων Πολιτικών Στελεχών 2014 

(Περιλαµβάνονται όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενηµερωτικές 
εκποµπές, εκποµπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Ως εµφάνιση δεν λογίζεται µόνο η παρουσία στο 

στούντιο κατόπιν πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των εµφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως τύπου, 

τόσο ζωντανά όσο και µαγνητοσκοπηµένα. Για παράδειγµα, κάθε µαγνητοσκοπηµένη δήλωση 

πολιτικού στελέχους που µπορεί να παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων µετράει ως παρουσία, όπως 
βέβαια και κάθε παρουσία στο στούντιο, κλπ) 
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3γ) Προεκλογική Περίοδος Ευρωπαϊκών Εκλογών Μαΐου 2014 

 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η χρονική έκθεση ανά τηλεοπτικό σταθµό των 

πολιτικών κοµµάτων που κατήλθαν στις Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014 και 

κατά το χρόνο της προεκλογικής περιόδου είτε εκπροσωπούνταν στη σύνθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων, είτε εξέλεξαν ευρωβουλευτή 

στις εκλογές του Ιουνίου 2009 ή βουλευτή στις εκλογές του Ιουνίου 2012, καθώς και 

η έκθεση των εξωκοινοβουλευτικών κοµµάτων  που συµµετείχαν στις προηγούµενες 

βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012. Επίσης, αναφέρονται ο µέσος όρος έκθεσής 

τους και οι αποκλίσεις από τα προηγούµενα εκλογικά ποσοστά τους. 

 

 

Πίνακας 11: Χρονική Έκθεση  ανά Τ/Σ - Προεκλογική Περίοδος Ευρωεκλογών Μαΐου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 

  

ΝΔ 
(%) 

ΣΥΡΙΖΑ 
(%) 

ΠΑΣΟΚ 
(%) 

ΑΝΕΛ 
(%) 

Χ.Α. 
(%) 

ΔΗΜ. 
ΑΡ. (%) 

Κ.Κ.Ε. 
(%) 

ΛΑΟΣ 
(%) 

ΟΙΚΟΛ. 
(%) 

ΛΟΙΠΑ* 
(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2009(Ευρωεκλ) 
32,3 4,7 36,7 - 0,46 - 8,4 7,2 3,5  

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 1,6 0,9  

ALPHA 33,9 31,7 13,9 7,2 2,7 5,4 3,4 0,1 0,1 1,8 

ANT1 46,1 24,8 11,7 1,1 1,5 4,2 4,6 1,0 1,7 3,4 

MEGA 37,4 34,1 14,5 2,6 1,6 5,2 3,6 0,3 0,1 0,7 

ΣΚΑΪ 16,3 32,9 25,4 2,8 2,4 10,4 9,4 0,2 0,1 0,2 

STAR 39,2 25,0 12,6 4,8 4,3 3,6 4,9 0,5 0,9 4,2 

TV MAK 16,1 10,2 14,2 5,9 8,5 5,9 6,5 5,4 7,0 20,3 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ** 30,9 24,4 14,7 3,8 3,9 5,6 5,3 1,9 2,4 7,1 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2009 

- 1,4 + 19,7 - 22,0 - + 3,4 - - 3,1 - 5,3 - 1,1  

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2012 

+ 1,2 - 2,5 + 2,4 - 3,7 - 3,0 - 0,7 + 0,8 + 0,3 + 1,5  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνολικού χρόνου έκθεσης σε όλα τα 

δελτία ειδήσεων 

 

Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 6 που ακολουθεί, κατά την προεκλογική περίοδο τα 

ποσοστά χρονικής έκθεσης των κοµµάτων µε τη µεγαλύτερη κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση κατά µέσο όρο πλησίασαν στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 

2012. Όµως, η διασπορά των ποσοστών αποκαλύπτει µεγάλες διαφορές µεταξύ των 

τηλεοπτικών σταθµών. Για παράδειγµα, η χρονική έκθεση του κόµµατος ΝΕΑ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κυµαίνεται µεταξύ 16,1% (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV) και 46,1% 

(ΑΝΤΕΝΝΑ). Το χαµηλότερο ποσοστό χρονικής έκθεσης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 10,2% 
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(ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV) και το υψηλότερο 34,1% (MEGA CHANNEL). Η χρονική 

έκθεση των ΑΝΕΛ και ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ήταν σε αρκετούς σταθµούς χαµηλότερη, τα 

κόµµατα ∆ΗΜΑΡ και ΚΚΕ στις περισσότερες περιπτώσεις βρίσκονται κοντά στα 

εκλογικά ποσοστά τους, ενώ τα υπόλοιπα υποψήφια κόµµατα στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν προβλήθηκαν αρκετά. Σηµαντική εξαίρεση αποτελεί το ποσοστό 

χρονικής έκθεσης τους από τον Τ/Σ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV (20.3%). 

 

Γράφηµα 6: Συνολική Χρονική Έκθεση Κοµµάτων κατά την Προεκλογική Περίοδο των 

Ευρωπαϊκών Εκλογών Μαΐου 2014 

(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 

 

 

 

 
 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα ποσοστά εµφανίσεων ανά τηλεοπτικό σταθµό των 

στελεχών των κοµµάτων που κατήλθαν στις Ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014 και 

κατά το χρόνο της προεκλογικής περιόδου είτε εκπροσωπούνταν στη σύνθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων, είτε εξέλεξαν ευρωβουλευτή 

στις εκλογές του Ιουνίου 2009 ή βουλευτή στις εκλογές του Ιουνίου 2012, καθώς και 

η έκθεση των εξωκοινοβουλευτικών κοµµάτων  που συµµετείχαν στις προηγούµενες 

βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2012. Τα εν λόγω ποσοστά αφορούν στο σύνολο 
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των δελτίων ειδήσεων και πολιτικών εκποµπών. Επίσης, αναφέρονται ο µέσος όρος 

εµφανίσεων και οι αποκλίσεις από τα προηγούµενα εκλογικά ποσοστά. 

 

Πίνακας 12: Ποσοστά Εµφανίσεων Πολιτικών Στελεχών ανά Τ/Σ - Προεκλογική Περίοδος 

Ευρωεκλογών Μαΐου 2014 
(Περιλαµβάνονται όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι υπόλοιπες τακτικές ή έκτακτες ενηµερωτικές 
εκποµπές, εκποµπές λόγου, στρογγυλά τραπέζια κλπ. Ως εµφάνιση δεν λογίζεται µόνο η παρουσία στο 

στούντιο κατόπιν πρόσκλησης, αλλά το σύνολο των εµφανίσεων-παρουσιάσεων, ανεξαρτήτως τύπου, 

τόσο ζωντανά όσο και µαγνητοσκοπηµένα. Για παράδειγµα, κάθε µαγνητοσκοπηµένη δήλωση 

πολιτικού στελέχους που µπορεί να παρουσιάζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων µετράει ως παρουσία, όπως 
βέβαια και κάθε παρουσία στο στούντιο, κλπ) 

 

  
ΝΔ (%) 

ΣΥΡΙΖΑ 

(%) 

ΠΑΣΟΚ 

(%) 

ΑΝΕΛ 

(%) 

Χ.Α. 

(%) 

ΔΗΜ. ΑΡ. 

(%) 

Κ.Κ.Ε. 

(%) 

ΛΑΟΣ 

(%) 

ΟΙΚΟΛ. 

(%) 

ΛΟΙΠΑ

(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2009(Ευρωεκλ) 
32,3 4,7 36,7 - 0,5 - 8,4 7,2 3,5  

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 1,6 0,9  

ALPHA 29,4 23,9 12,8 8,3 7,3 7,6 9,3 - - 1,4 

ANT1 30,5 21,2 15,5 6,0 6,5 7,8 6,8 0,7 0,9 4,1 

MEGA 24,7 17,4 20,8 7,6 2,9 10,1 7,1 1,0 1,3 7,2 

ΣΚΑΪ 29,0 28,1 15,0 6,2 3,6 9,1 5,5 0,6 - 2,9 

STAR 31,1 17,6 17,4 7,0 4,1 8,2 5,8 1,5 0,7 6,6 

TV MAK 26,5 21,7 12,9 6,0 5,6 4,8 6,0 1,2 2,4 12,8 

Μ. Ο. ΠΕΡΙΟΔΟΥ * 28,1 21,4 16,9 6,9 4,3 8,7 6,6 0,9 0,8 5,5 

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2009 

- 4,2 + 16,7 - 19,8 - + 3,8 - - 1,8 - 6,3 - 2,7  

Μέση διαφορά από 
εκλογικό ποσοστό 2012 

- 1,6 - 5,5 + 4,6 - 0,6 - 2,6 + 2,4 + 2,1 - 0,7 - 0,1  

* Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου εµφανίσεων σε όλα τα δελτία και 
τις εκποµπές. 

 

 

Τα ποσοστά των εµφανίσεων πολιτικών στελεχών κατά την προεκλογική περίοδο του 

Μαΐου 2014 εµφανίζονται οµαλότερα από τα ποσοστά χρονικής έκθεσης και στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ των 

τηλεοπτικών σταθµών.  Το κόµµα για το οποίο προκύπτει η µεγαλύτερη αρνητική 

απόκλιση από το εκλογικό ποσοστό του 2012 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ως το πιο 

ευνοηµένο εµφανίζεται το ΠΑΣΟΚ. Τα συνολικά στοιχεία συνοψίζονται στο 

Γράφηµα 7. 
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Γράφηµα 7: Συνολικά Ποσοστά Εµφανίσεων Πολιτικών Στελεχών κατά την Προεκλογική 

Περίοδο των Ευρωπαϊκών Εκλογών Μαΐου 2014 
(ποσοστό επί του συνολικού χρόνου παρουσίασης των πολιτικών κοµµάτων σε όλα τα δελτία 

ειδήσεων) 

 

 

 

3δ) Εµφανίσεις Πολιτικών Αρχηγών 

 

Οι εµφανίσεις των πολιτικών αρχηγών κατά το 2014 (Πίνακας 13) διαφοροποιούνται 

από το προηγούµενο έτος ως προς το ποσοστό προβολής των αρχηγών των λοιπών 

κοµµάτων, το οποίο εµφανίζεται σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2013 

(0,8%). Πρόκειται για γεγονός εύλογο, δεδοµένης της εκλογικής αναµέτρησης του 

Μαΐου για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και της ενσωµάτωσης των σχετικών στοιχείων 

της προεκλογικής περιόδου. Για τους ίδιους λόγους, τα ποσοστά προβολής των 

αρχηγών των τριών κοµµάτων µε τη µεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 

(Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) είναι σχετικά χαµηλότερα. 
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Πίνακας 13: Εµφανίσεις Αρχηγών ανά Τηλ. Σταθµό-2014 
(βάση αναφοράς: το σύνολο των αρχηγικών εµφανίσεων) 
 

  

Α. 
ΣΑΜΑΡΑΣ 

(%) 

Α. 
ΤΣΙΠΡΑΣ 

(%) 

Ε. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

(%) 

Π. 
ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

(%) 

Ν. 
ΜΙΧΑΛΟ 

ΛΙΑΚΟΣ 
(%) 

Φ. 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ 

(%) 

Δ. 
ΚΟΥΤΣΟΥ 

ΜΠΑΣ 
(%) 

Σ. 
ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΚΗΣ 
(%) 

ΛΟΙΠΟΙ

(%) 

Εκλ. Ποσοστό 

2012(Εθνικές) 
29,7 26,9 12,3 7,5 6,9 6,3 4,5 -  

Εκλ. Ποσοστό 

2014(Ευρωεκλ.) 
22,7 26,6 8,0 (Ελιά) 3,5 9,4 1,2 6,1 6,6  

ALPHA 24,0 24,4 21,7 10,9 0,6 8,2 6,9 1,6 1,7 

ANT1 25,7 20,1 14,8 9,8 1,9 9,2 9,5 5,3 3,6 

MEGA 19,8 20,0 18,0 10,2 1,2 10,5 8,8 6,1 5,4 

Δ.Τ. * 17,8 19,4 24,4 3,9 2,8 12,2 11,7 3,3 4,4 

ΣΚΑΪ 20,6 20,6 16,4 11,8 1,4 10,2 6,5 5,6 6,8 

STAR 20,7 18,2 17,9 11,3 1,4 7,9 5,6 8,4 8,7 

TV MAK 21,0 21,3 17,5 14,4 2,3 8,7 7,8 3,5 3,6 

Μ. Ο. 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ** 
21,6 20,4 17,6 10,9 1,4 9,5 7,8 5,5 5,4 

* Τα στοιχεία για τη ∆Τ αφορούν στο διάστηµα 18/1/2014 έως 31/3/2014 

** Ο Μ.Ο. περιόδου έχει υπολογιστεί βάσει του πραγµατικού συνόλου εµφανίσεων σε όλα τα δελτία 

και τις εκποµπές. 

 

 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Γράφηµα 8 που ακολουθεί, 

η σύγκριση µεταξύ εµφανίσεων αρχηγών και στελεχών των κοµµάτων για το 2014 

διαµορφώθηκε υπέρ των στελεχών. Οι ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV και ALPHA έδωσαν 

µεγαλύτερη έµφαση από τους άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς στους αρχηγούς, µε 

ποσοστά 45,3% και 42,9% αντίστοιχα, ενώ το µικρότερο ποσοστό εµφανίσεων 

πολιτικών αρχηγών έναντι των στελεχών παρατηρείται στον τηλεοπτικό σταθµό 

ΣΚΑΪ (17,7%). 
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Γράφηµα 8: Έµφαση σε Αρχηγούς ανά Τηλ. Σταθµό-2014 
(επί του συνόλου των εµφανίσεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα στοιχεία για τη ∆Τ αφορούν στο διάστηµα από 18.1.2014 έως 31.3.2014 
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3ε) Εµφανίσεις Γυναικών Πολιτικών Στελεχών  

 

Όσον αφορά στις εµφανίσεις γυναικών πολιτικών στελεχών (Γράφηµα 9), το 2014 

ήταν µια χρονιά αύξησης των οικείων ποσοστών σε όλους τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς, εκτός του STAR CHANNEL. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά παραµένουν 

χαµηλότερα της κοινοβουλευτικής αναλογίας που ίσχυε κατά το 2014, µε µόνη 

εξαίρεση το ποσοστό του ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV που βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή. 

Γράφηµα 9: Ποσοστό εµφανίσεων γυναικών πολιτικών στελεχών-2014 
(επί του συνόλου των εµφανίσεων**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα στοιχεία για τη ∆Τ αφορούν στο διάστηµα από 18.1.2014 έως 31.3.2014 

**Εξαιρούνται οι πολιτικοί αρχηγοί και τα εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της Κυβέρνησης. 

 

4) Συµπεράσµατα 

 

Συνοψίζοντας, κατά το 2014 συνέχισαν να παρατηρούνται ορισµένες ανισορροπίες 

στην πολιτική πολυφωνία, οι οποίες περιορίστηκαν, παρότι σε µικρό βαθµό, κατά την 

προεκλογική περίοδο των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2014. Για µια ακόµα 

φορά αναδεικνύεται η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης και στελέχωσης του ΕΣΡ, για 

την εντατική διενέργεια διαρκούς έρευνας πολιτικής πολυφωνίας, καθώς και για την 

εφαρµογή µεικτής µεθοδολογίας, µε στόχο την απόδοση πληρέστερων 

αποτελεσµάτων που θα αφορούν επίσης στη θεµατολογία και διάφορα ποιοτικά 

στοιχεία των ειδησεογραφικών εκποµπών. 
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IV. Έγκριση Κοινωνικών Μηνυµάτων  

Η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικών Μηνυµάτων του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, αποτελούµενη από τον Αντιπρόεδρο και δύο µέλη του 

Συµβουλίου, λειτουργεί κατ’ εφαρµογή της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υγείας 

και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης  (υπ’ αριθ.: ΑΠ. 24/1, αρ. 

φύλλου 11 της 15/1/1997, τεύχος 2) και εξέδωσε κατά τη διάρκεια του έτους 2014 

συνολικά τετρακόσιες είκοσι µία (421) εγκριτικές αποφάσεις, που αφορούν τη 

δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού 

περιεχοµένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, δηµόσιους και 

ιδιωτικούς και απέρριψε δέκα τέσσερις (14) αιτήσεις για µετάδοση µηνυµάτων, διότι 

δεν συνέτρεχε περίπτωση εκ των οριζοµένων στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης 

24/1/2.1.1997 των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. 

 

Σηµειώνεται ότι µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου του άρθρου 3 § 21 του 

Ν.2328/1995 θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέµατα που 

αφορούν σε: 

Α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχηµάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική 

χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευµατωδών, καπνού κ.ά.) 

ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέµατα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής. 

 

Β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία 

του καταναλωτή, ενίσχυση της αιµοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, 

λειτουργία θεσµών δηµοκρατικού πολιτεύµατος και άλλα συναφή θέµατα.  

 

Γ. Ανάγκες και απαραίτητα µέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και 

διευκόλυνσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των οµάδων πληθυσµού που 

χρήζουν κοινωνικής προστασίας. (ΦΕΚ Β/15.01.1997). 
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V. Κοινοβουλευτικός και ∆ικαστικός Έλεγχος 

 

V.1 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχεται κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του από τη Βουλή (άρθρο 101Α παρ.3 του Συντάγµατος). Εξ άλλου, ο Πρόεδρος του 

Ε.Σ.Ρ. οφείλει να ενηµερώνει τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής σχετικά µε τη 

λειτουργία του Συµβουλίου οσάκις του ζητηθεί (άρθρο 5 παρ.4 του Ν. 2863/2000). 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δεν υπήρξε ουδεµία πρόσκληση του Ε.Σ.Ρ. σε 

συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής.  

 

V.2 ∆ικαστικός έλεγχος 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε ειδικό 

ενδιαφέρον: 

 

Α. Απορριπτικές αποφάσεις 

1. Με την απόφαση 3315/2014 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως 

που αφορούσε στην επιβολή της κύρωσης της οριστικής διακοπής λειτουργίας κατά 

νοµίµως λειτουργούντος ραδιοφωνικού σταθµού. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι 

είναι αντισυνταγµατική η για αόριστο χρόνο παράταση της λειτουργίας 

ραδιοφωνικών σταθµών, οι οποίοι εκπέµπουν χωρίς άδεια και µε αυθαίρετη 

κατάληψη συχνοτήτων για τη µετάδοση προγραµµάτων µε αναλογικό σήµα. Η χωρίς 

χρονικό όριο ανοχή από την πολιτεία στην αυθαίρετη αυτή κατάσταση αντίκειται 

στην αρχή του κράτους δικαίου, από την οποία απορρέει η υποχρέωση του κράτους 

να εγγυάται υπέρ των πολιτών την προάσπιση των δηµόσιων αγαθών µέσω της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών εφαρµογής του νόµου. 

Αντίκειται επίσης προς την συνταγµατική αρχή της ισότητας, εφόσον επιτρέπει σε 

συγκεκριµένα πρόσωπα να νέµονται µε την αυθαίρετη κατάληψη ραδιοσυχνότητας 

τον τοµέα της αγοράς ραδιοφωνικών υπηρεσιών θέτοντας σε µειονεκτική θέση όλους 

εκείνους που είχαν την ευχέρεια και την πρόθεση να ιδρύσουν ραδιοφωνικό σταθµό 

αλλά δεν το έπραξαν επιλέγοντας να µην παραβούν το νόµο. ∆εδοµένου εποµένως ότι 

δεν υφίσταται καµιά ρύθµιση η οποία να νοµιµοποιεί τη λειτουργία του 
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ραδιοφωνικού σταθµού της αιτούσας, η σχετική της αίτηση ακύρωσης παρίσταται 

απορριπτέα ως αλυσιτελής. 

 

2. Με την απόφαση 685/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 80.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για τη µετάδοση φηµών που αφορούσαν στην υποτιθέµενη 

εµπλοκή πολιτικού προσώπου σε υπόθεση κακοποίησης της πρώην συζύγου του. 

Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι δεν παρουσιάστηκε από τον σταθµό καµία 

πληροφορία µε πραγµατικό υπόβαθρο που να παρέχει επαρκή ένδειξη για την 

αλήθεια των φηµολογούµενων περιστατικών, αλλά η όλη συζήτηση περιορίστηκε στη 

διάδοση και διατήρηση στην επικαιρότητα φηµών που µπορούσαν να θίξουν σοβαρά 

την τιµή και την αξιοπρέπεια του συγκεκριµένου πολιτικού προσώπου. Η επιβολή 

εξάλλου της επίµαχης κύρωσης δεν παραβίαζε το δικαίωµα πληροφόρησης του 

κοινού για ένα θέµα που αφορούσε ένα δηµόσιο πρόσωπο και τον εν γένει δηµόσιο 

βίο της χώρας, καθώς δεν επρόκειτο για µετάδοση τεκµηριωµένων ειδήσεων και 

γεγονότων.  

Όµοια και η ΣτΕ 3822/2014 απορριπτική απόφαση, που αφορά επίσης το θέµα της 

µετάδοσης ατεκµηρίωτων πληροφοριών που έχουν καταγραφεί µε αθέµιτο τρόπο 

µέσω κρυφής κάµερας. 

 

3. Με την απόφαση 4157/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 300.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για την προβολή ψυχαγωγικής εκποµπής κατά την οποία η 

παρουσιάστρια καταφερόταν µε περιφρονητικά και υποτιµητικά σχόλια κατά 

προσκεκληµένων προσώπων µε διανοητικά και ψυχικά προβλήµατα. Στην απόφαση 

επισηµαίνεται η υποχρέωση τήρησης από τους τηλεοπτικούς σταθµούς των επιταγών 

του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου, της ευπρέπειας και της ποιοτικής στάθµης 

των εκποµπών. Ενόψει αυτού, σηµειώνεται ότι είναι αβάσιµος ο ισχυρισµός της 

αιτούσας περί της υποτιθέµενης παραβίασης µε την επιβολή της επίµαχης κύρωσης 

της αρχής της ελεύθερης έκφρασης των στοχασµών και της πληροφόρησης.  

 

4. Με την απόφαση 2748/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 40.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για τον τρόπο κάλυψης του διαζυγίου στελέχους τηλεοπτικού 
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σταθµού µε γνωστή παρουσιάστρια. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι υπήρξε 

υπερβολική προβολή από τον σταθµό του συγκεκριµένου θέµατος, γεγονός που 

συνιστούσε αφενός παραβίαση της υποχρέωσης σεβασµού της οικογενειακής και 

ιδιωτικής ζωής των εµπλεκοµένων προσώπων και αφετέρου υποβάθµιση της 

συνταγµατικά απαιτούµενης υψηλής ποιοτικής στάθµης προγράµµατος. Το ότι η 

παρουσιάστρια είχε κατά το παρελθόν προβάλει εικόνες της προσωπικής και 

οικογενειακής ζωής της καθώς και το ότι είχε εκδώσει από κοινού µε το σύζυγο της 

ανακοίνωση για το επικείµενο διαζύγιο δεν καθιστούσε νόµιµη την επί µακρόν 

ενασχόληση του σταθµού µε το διαζύγιο του ζεύγους. 

Αντίστοιχου περιεχοµένου είναι και η 2749/2014 απόφαση, µε την οποία    

απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 

15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για τον τρόπο 

κάλυψης του διαζυγίου γνωστού παρουσιαστή µε την επίσης παρουσιάστρια σύζυγο 

του. 

 

5. Με την απόφαση 2917/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 20.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

περιφερειακής εµβέλειας για αναξιοπρεπή αντιµετώπιση βουλευτών από την προβολή 

υπέρτιτλου σε δελτίο ειδήσεων που συνέδεε τον αποκλεισµό τους από τις λίστες 

υποψηφίων του κυβερνώντος κόµµατος µε τη την εµπλοκή τους σε µεγάλο πολιτικό 

σκάνδαλο. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η προβολή του επίµαχου υπέρτιτλου 

υλοποιήθηκε χωρίς αίσθηµα ευθύνης και δηµιουργούσε ιδιαιτέρως δυσµενείς 

εντυπώσεις για τη διάπραξη σκανδάλων από τους αναφερόµενους βουλευτές και 

µάλιστα εντός της πολιτικά ευαίσθητης προεκλογικής περιόδου. ∆εδοµένης µάλιστα 

της φύσης της προσβολής της προσωπικότητας των εµπλεκοµένων αλλά και του 

χρόνου µετάδοσης της επίµαχης εκποµπής, δεν ήταν εφικτή η αποκατάσταση της 

βλάβης που υπέστησαν µε την υποβολή αίτησης επανόρθωσης και εποµένως νοµίµως 

επιβλήθηκε κύρωση στον σταθµό χωρίς την τήρηση στης σχετικά προβλεπόµενης 

διαδικασίας. 

 

6. Με την απόφαση 1216/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 60.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για τον τρόπο κάλυψης από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του 

σταθµού της υπόθεσης δολοφονίας διοικητή µεγάλου ασφαλιστικού οργανισµού. 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 134

Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι υπήρξε δηµοσιοποίηση από τον σταθµό των 

στοιχείων της ποινικής προδικασίας, µε τη µετάδοση αποσπασµάτων της κατάθεσης 

του φερόµενου ως δράστη και του ιατροδικαστικού και ιστολογικού πορίσµατος. 

Σηµειώνεται ότι η µετάδοση των επίµαχων πληροφοριών δεν ήταν απαραίτητη για 

την πληροφόρηση του κοινού, καθώς θα αρκούσε για τον σκοπό αυτό η γενική 

αναφορά στα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης και η ανάδειξη των στοιχείων 

που έχρηζαν περαιτέρω έρευνας. Επισηµαίνεται ακόµα ότι κατά τις επίµαχες 

µεταδόσεις προβλήθηκαν φωτογραφίες της συζύγου του φερόµενου ως δράστη και 

έγινε εκτενής αναφορά στις σχέσεις της µε το θύµα και σε ζητήµατα που αφορούσαν 

στον απαραβίαστο πυρήνα του ιδιωτικού βίου του συγκεκριµένου προσώπου. 

Σηµειώνεται ότι είναι αδιάφορο στην κατεύθυνση αυτή το γεγονός ότι οι επίµαχες 

φωτογραφίες είχαν ήδη δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο, καθώς και το ότι η ίδια η 

σύζυγος του φερόµενου ως δράστη προσέγγισε τα µέσα ενηµέρωσης και προέβη σε 

δηλώσεις σχετικά µε την υπόθεση. Επισηµαίνεται τέλος ότι οι δηµοσιογράφοι του 

σταθµοί δεν περιορίστηκαν στην ενηµέρωση του κοινού για την πορεία της υπόθεσης, 

αλλά οργάνωσαν επίσης συζητήσεις µε δικηγόρους και ιατροδικαστές για τα αίτια 

θανάτου του θύµατος. Με τον τρόπο όµως αυτό δηµιούργησαν στο κοινό την 

εντύπωση µιας παράλληλης έρευνας µε υποκατάσταση των αρµόδιων ανακριτικών 

αρχών, ενώ παράλληλα οι αναφορές τους ήταν ικανές να γεννήσουν σύγχυση στους 

τηλεθεατές σχετικά µε τα πορίσµατα της δικαστικής έρευνας.  

Όµοιες είναι και οι ΣτΕ 1217/12014 και ΣτΕ 1432/2014 απορριπτικές αποφάσεις.  

Αντίστοιχου περιεχοµένου ως τη δηµοσιοποίηση στοιχείων της ποινικής προδικασίας 

είναι και η 1762/2014 απόφαση, µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που 

αφορούσε στην επιβολή της κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για τον τρόπο κάλυψης της απόπειρας αυτοκτονίας 

γενικού γραµµατέα υπουργείου. 

 

7. Με την απόφαση 4418/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

περιφερειακής εµβέλειας για το λόγο ότι σε ενηµερωτική εκποµπή του 

δηµοσιογράφος του σταθµού αναφέρθηκε σε επικείµενη κατάρρευση ελληνικής 

τράπεζας προτρέποντας τους καταθέτες να προβούν σε αναλήψεις κεφαλαίων 

προκειµένου να προστατεύσουν τις αποταµιεύσεις τους. Στην απόφαση επισηµαίνεται 

ότι τα επίµαχα γεγονότα παρουσιάστηκαν ανακριβώς και χωρίς το απαιτούµενο 
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αίσθηµα ευθύνης, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό σύγχυση και ανασφάλεια στο 

κοινό ενόψει και του κλίµατος της γενικότερης ανησυχίας που επικρατούσε κατά την 

κρίσιµη χρονική περίοδο σχετικά µε την κατάσταση της ελληνικής και της 

παγκόσµιας οικονοµίας. 

 

8. Με την απόφαση 679/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης 30.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι σε πρωινή εκποµπή του σταθµού παρουσιάστηκε 

γνωστή τραγουδίστρια σε στιγµές οδύνης µετά τη δολοφονία του επιχειρηµατία 

συντρόφου της ενώ παράλληλα ελήφθη συνέντευξη από την πρώην σύζυγο του 

θύµατος ενώ αυτή βρισκόταν σε κατάσταση έλλειψης νηφαλιότητας. Στην απόφαση 

επισηµαίνεται ότι υπήρχε αδιάκριτη παρέµβαση σε προσωπικές στιγµές οδύνης και 

πένθους της συντρόφου του θύµατος χωρίς τη σύµπραξη της τελευταίας. 

Απορρίπτεται εξάλλου ως αβάσιµος ο ισχυρισµός του σταθµού ότι η ενασχόληση µε 

την υπόθεση έγινε στα πλαίσια του καθήκοντος ενηµέρωσης του κοινού, καθώς η 

κύρωση επιβλήθηκε όχι για την επιλογή µετάδοσης του συγκεκριµένου θέµατος αλλά 

για τον τρόπο παρουσίασης της συντρόφου και της πρώην συζύγου του θύµατος κατά 

τα ανωτέρω αναλυθέντα. 

Αντιστοίχου περιεχοµένου ως προς τη λήψη συνέντευξης από µη νηφάλιο πρόσωπο 

είναι και η 3199/2014 απόφαση µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που 

αφορούσε στην επιβολή της κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για τηλεφωνική συνέντευξη µε τη σύζυγο επιχειρηµατία 

που κατά τον κρίσιµο χρόνο βρισκόταν στα χέρια απαγωγέων. 

 

9. Με την απόφαση 2899/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην 

επιβολή χρηµατικής κύρωσης συνολικού ύψους 400.000 ευρώ κατά ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι αποκάλυψε τα στοιχεία της 

ταυτότητας ανήλικου θύµατος βιασµού και προέβη σε δηµοσιοποίηση των στοιχείων 

της ποινικής προδικασίας. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν από τον σταθµό κατέστησαν ευχερώς προσδιορίσιµη την ταυτότητα του 

ανήλικου θύµατος. Ο τρόπος εξάλλου που παρουσιάστηκε το επίµαχο περιστατικό 

ήταν βλαπτικός για την προσωπικότητα της ανηλίκου. Καθώς µάλιστα ο τρόπος 

µετάδοσης συνιστούσε περίπτωση παραβιάσεως των δικαιωµάτων ανηλίκου 

προσώπου, δεν µπορούσε να αποτελέσει περιεχόµενο του συνταγµατικώς 
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κατοχυρωµένου δικαιώµατος πληροφόρησης. Επισηµαίνεται ακόµα ότι κατά τις 

επίµαχες εκποµπές έγινε επανειληµµένα αναφορά του περιεχοµένου της κατάθεσης 

του θύµατος κατά την προανάκριση, ενώ ήταν αδιάφορο το γεγονός ότι τα στοιχεία 

αυτά είχαν ήδη δηµοσιοποιηθεί από τον ηµερήσιο τύπο. Σηµειώνεται τέλος ότι σε µία 

από τις επίµαχες εκποµπές προβλήθηκαν οκτώ σκηνές µε σεξουαλικό περιεχόµενο 

χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για την εξέλιξη του υπό συζήτηση θέµατος, γεγονός 

που συνιστούσε πέραν όλων των άλλων και παραβίαση της συνταγµατικής 

υποχρέωσης προβολής υψηλής ποιοτικής στάθµης προγράµµατος. 

Όµοιες είναι και οι ΣτΕ 2901/12014 και ΣτΕ 3424/2014 απορριπτικές αποφάσεις. 

 

10. Με την απόφαση 3587/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 30.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του 

σταθµού προβλήθηκαν επανειληµµένως και χωρίς τεχνική επεξεργασία 

µαγνητοσκοπηµένες εικόνες προσώπων που προσάγονταν µε χειροπέδες ενώπιον των 

εισαγγελικών αρχών. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η επίµαχη κύρωση αφορά σε 

απαγόρευση που διέπει τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµούς, ασχέτως του 

γεγονότος ότι προβλέπει επίσης και ποινικές κυρώσεις για την παράβαση των 

υποχρεώσεων που επιβάλλει. Εποµένως, νοµίµως επιβλήθηκε η κύρωση του 

προστίµου στον σταθµό καθώς αφορούσε σε παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 

νοµοθεσίας και όχι σε κρίση για την τέλεση ποινικού αδικήµατος για την οποία 

αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ποινικά δικαστήρια. ∆εν υπήρχε εξάλλου υπέρτερο 

δηµόσιο συµφέρον που να δικαιολογεί την προβολή των επίµαχων στιγµιότυπων, 

καθώς ο στόχος πληροφόρησης του κοινού θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί επαρκώς µε 

την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για την πορεία της υπόθεσης. Άλλωστε, δεν 

προβλέπονται από το νόµο εξαιρέσεις από την απαγόρευση µετάδοσης εικόνων 

προσώπων που προσάγονται στις εισαγγελικές αρχές. 

Όµοιες είναι και οι ΣτΕ 3586/12014, ΣτΕ 3588/2014 και ΣτΕ 3590/2014 

απορριπτικές αποφάσεις. 

 

11. Με την απόφαση 1522/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού περιφερειακής εµβέλειας για το λόγο ότι προέβαλε διαγωνιστικό παίγνιο µε 

παραπλανητικούς ισχυρισµούς ως προς τους όρους και τις πιθανότητες κατάκτησης 
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του προσφερόµενου επάθλου. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η απαγόρευση 

παραπλάνησης του κοινού στην οποία αναφέρεται ο νόµος αφορά κάθε είδους 

εκποµπές και προγράµµατα. Καταλαµβάνει εποµένως και τις διαγωνιστικές εκποµπές, 

ασχέτως του γεγονότος ότι υπάρχει για αυτές ειδική ρύθµιση που επιβάλλει να 

διεξάγονται χωρίς προσυνεννόηση µεταξύ συµµετεχόντων και παραγωγής και κατά 

τρόπο που να µην προσβάλλει την αξιοπρέπεια των τηλεθεατών και των παικτών. 

 

12. Με την απόφαση 3208/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 30.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι σε ψυχαγωγικές εκποµπές του 

αναµεταδόθηκαν αποσπάσµατα σατιρικής εκποµπής του σταθµού, στην οποία 

εµφανίστηκε πίθηκος µε την κεφαλή γνωστού µουσικοσυνθέτη να προβαίνει σε 

άσεµνες χειρονοµίες. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι οι επίµαχες σκηνές 

µεταδόθηκαν σε ώρα παιδικής τηλεθέασης και ήταν ικανές να βλάψουν την ανάπτυξη 

των ανηλίκων. Σηµειώνεται ακόµα ότι η τεχνική κάλυψη από τον σταθµό των 

άσεµνων χειρονοµιών του πιθήκου δεν ήταν ικανή να αναιρέσει το βλαπτικό 

χαρακτήρα της µετάδοσης για τους ανηλίκους, ενόψει του περιεχοµένου της 

συζήτησης που ακολούθησε και της µεταδοθείσης εικόνας του πιθήκου αλλά και των 

σαφών υπαινιγµών σε χυδαία λέξη τραγουδιού που συνόδευε την προβολή των 

επίµαχων εικόνων. 

 

13. Με την απόφαση 3200/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι σε µεσηµεριανή ψυχαγωγική εκποµπή του 

προβλήθηκαν αποσπάσµατα βραδινής εκποµπής άλλου τηλεοπτικού σταθµού στα 

οποία οι συµµετέχοντες πειραµατίζονταν µε µαχαίρια και αγχόνες και προσπαθούσαν 

να µαντεύσουν την ύπαρξη των αντίστοιχων κινδύνων και να τους αποφύγουν. Στην 

απόφαση επισηµαίνεται ότι η προβολή των επίµαχων σκηνών ενείχε την πιθανότητα 

µίµησης από τους ανηλίκους των επικίνδυνων πειραµάτων θέτοντας σε σοβαρό 

κίνδυνο τη σωµατική τους ακεραιότητα και ανάπτυξη. 

Όµοια είναι και η ΣτΕ 3202/2014 απορριπτική απόφαση. 

 

14. Με την απόφαση 4532/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 
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σταθµού περιφερειακής εµβέλειας για το λόγο ότι σε µεταµεσονύκτια εκποµπή του 

χρησιµοποιήθηκαν από την παρουσιάστρια απαράδεκτες λέξεις και φράσεις που 

συνιστούσαν υποβάθµιση της συνταγµατικά απαιτούµενης ποιοτικής στάθµης 

προγράµµατος. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η υποχρέωσης προάσπισης της 

ποιότητας δεν εξαρτάται από την ώρα µετάδοσης των εκποµπών, η οποία είναι 

κρίσιµη µόνο όσον αφορά στην προστασία των ανηλίκων. Η ελευθερία της έκφρασης 

εξάλλου τελεί µεταξύ άλλων και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων που 

αποσκοπούν στην υψηλή ποιοτική στάθµη των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Η 

απόφαση σηµειώνει τέλος ότι είναι αβάσιµος ο ισχυρισµός της αιτούσας ότι οι 

επίµαχες εκφράσεις χρησιµοποιήθηκαν µε ειρωνικό τόνο και µε σκοπό την άσκηση 

κριτικής και ότι δε στοιχειοθετούσαν εποµένως ποιοτική υποβάθµιση της 

προβληθείσας εκποµπής. 

 

15. Με την απόφαση 4548/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 3.000 ευρώ κατά ραδιοφωνικού σταθµού για το 

λόγο ότι σε εκποµπή του ο παρουσιαστής του προγράµµατος έκανε χρήση απρεπών 

και αισχρών λέξεων και εκφράσεων, οι οποίες πέραν των άλλων µπορούσαν να 

επιφέρουν σοβαρή βλάβη στην ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Στην απόφαση 

επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση χρήσης ευπρεπούς γλώσσας αφορά όλες ανεξαιρέτως 

τις εκποµπές. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι η ψυχαγωγία δεν είναι άνευ ετέρου 

συνυφασµένη µε τη χρήση εκφραστικών µέσων χαµηλής ποιότητας, αλλά θα πρέπει 

να τηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο ευπρεπούς και καλαίσθητης φρασεολογίας που 

προσιδιάζει στο ψυχαγωγικό ύφος της εκποµπής και είναι αναγκαίο για την επίτευξη 

του ψυχαγωγικού σκοπού της µε παράλληλη µέριµνα για την προστασία της 

υπόληψης τρίτων και την αποφυγή βλαπτικής επίδρασης στους ανηλίκους. Στην 

απόφαση επισηµαίνεται ακόµα ότι δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 1 Ν 2328/1995, οι 

κανόνες του Π∆ 109/2010 εφαρµόζονται και για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς. 

Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται και εκείνος που αφορά στη µη µετάδοση 

προγραµµάτων που µπορούν να βλάψουν την ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Η απόφαση καταλήγει ότι στην προκειµένη περίπτωση οι 

χρησιµοποιηθείσες από τον παρουσιαστή της εκποµπής απρεπείς και χυδαίες 

εκφράσεις µπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στους ανηλίκους, λαµβάνοντας υπόψη 

και το χρόνο µετάδοσης του επίµαχου προγράµµατος. 
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Αντιστοίχου περιεχοµένου είναι και η ΣτΕ 4547/2014 απόφαση, µε την οποία 

απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 

5.000 ευρώ κατά ραδιοφωνικού σταθµού για το λόγο ότι σε εκποµπή του ο 

παρουσιαστής του προγράµµατος αναφέρθηκε µε τρόπο απρεπή και χυδαίο σε 

γυναίκα υπάλληλο νοµαρχίας απαξιώνοντας την επαγγελµατική της υπόσταση. 

 

16. Με την απόφαση 3946/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 20.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι σε σατιρική εκποµπή του ο παρουσιαστής 

της έκανε χρήση ακραίων χυδαιολογικών φράσεων. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι 

η υποχρέωση χρήσης ευπρεπούς γλώσσας αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εκποµπές, 

εποµένως και τις σατιρικές. Σηµειώνεται επίσης ότι η ψυχαγωγία δεν είναι άνευ 

ετέρου συνυφασµένη µε τη χρήση εκφραστικών µέσων χαµηλής ποιότητας, ενώ 

απορρίπτεται ο ισχυρισµός της αιτούσας ότι η σάτιρα δεν είναι δεκτική περιορισµών 

ως συνταγµατικά προστατευόµενη µορφή λόγου και τέχνης. Σηµειώνεται τέλος ότι η 

προσβαλλόµενη απόφαση έλαβε υπόψη της τον σατιρικό χαρακτήρα της εκποµπής, 

παραβλέποντας µάλιστα τη χρήση κακόηχων αλλά συνηθισµένων φράσεων που θα 

θεωρούνταν µη ανεκτές σε άλλους είδους εκποµπές. 

Όµοια είναι και η ΣτΕ 4815/2014 απορριπτική απόφαση. Αντιστοίχου περιεχοµένου 

είναι και η ΣτΕ 2838/2014 απόφαση µε την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως 

που αφορούσε στην επιβολή της κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι σε σατιρική εκποµπή του ο 

παρουσιαστής της προσέβαλε την προσωπικότητα γνωστής ηθοποιού, αναφερόµενος 

σε αυτήν µε τρόπο αναξιοπρεπή.  

 

17. Με την απόφαση 4994/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι προέβαλε σε πρωινή ζώνη προγράµµατος 

µουσικά βίντεο συνοδευόµενα από αγγελίες ερωτικού περιεχοµένου, χωρίς να 

υπάρχει η απαιτούµενη κατά νόµο σήµανση. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι τα 

επίµαχα µηνύµατα προβλήθηκαν στο πλαίσιο κανονικού ψυχαγωγικού 

προγράµµατος, το οποίο δε συνιστούσε χρονοθυρίδα τηλεπώλησης ώστε να εκφεύγει 

της υποχρέωσης σήµανσης. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι η προβολή των ερωτικών 

αγγελιών έγινε σε ώρα που µπορεί να  παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι και 
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ήταν εποµένως λόγω περιεχοµένου βλαπτική για την πνευµατική και ηθική τους 

ανάπτυξη.    

 

18. Με την απόφαση 4009/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή της κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι προέβαλε παραπλανητικό διαφηµιστικό µήνυµα 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου. Στην απόφαση επισηµαίνεται 

ότι από τις οικείες νοµοθετικές διατάξεις προκύπτει υποχρέωση  και αντίστοιχη 

ευθύνη των ραδιοτηλεοπτικών µέσων να ελέγχουν το περιεχόµενο των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων και από την άποψη της παραπλάνησης των αποδεκτών τους, όταν αυτό 

προκύπτει εκ πρώτης όψεως από το περιεχόµενο του ίδιου του µηνύµατος. 

 

19. Με την απόφαση 4538/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι κατά το κεντρικό του δελτίο ειδήσεων 

έλαβε χώρα συγκεκαλυµµένη διαφηµιστική προβολή κυριακάτικης εφηµερίδας και 

των προσφορών της προς τους αναγνώστες. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι 

συνέτρεχαν όλοι οι όροι της συγκεκαλυµµένης διαφήµισης συµπεριλαµβανοµένου 

και αυτού του κινδύνου παραπλάνησης του κοινού ως προς τον πραγµατικό 

χαρακτήρα της παρουσίασης, καθώς η προβολή της εφηµερίδας έγινε στο πλαίσιο 

ειδησεογραφικής εκποµπής. Σηµειώνεται ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός της αιτούσας 

ότι η επιβολή της επίµαχης κύρωσης αντίκειται στην ελευθερία του δηµοσιογράφου 

να αξιολογεί τις ειδήσεις και να επιλέγει εκείνες που κρίνει ότι αξίζει να µεταδοθούν 

κατά το δελτίο ειδήσεων του σταθµού. Επισηµαίνεται ότι η κύρωση δεν αφορά στην 

προβολή ειδήσεως για κάποιο καλλιτεχνικό γεγονός, η οποία άλλωστε µπορούσε να 

µεταδοθεί χωρίς να είναι απαραίτητη η προβολή της συγκεκριµένης εφηµερίδας. 

Σηµειώνεται τέλος ότι η άσκηση της δηµοσιογραφικής ελευθερίας και της ελευθερίας 

πληροφόρησης του κοινού τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κείµενων 

κανόνων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αποσκοπούν στην προστασία των 

τηλεθεατών από αθέµιτες διαφηµιστικές πρακτικές.    

Όµοιες είναι και οι ΣτΕ 4421/12014, ΣτΕ 4534/2014, ΣτΕ 4535/20134, ΣτΕ 

4536/2014 και ΣτΕ 4539/2014 απορριπτικές αποφάσεις. 
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20. Με την απόφαση 3814/2014 απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως που αφορούσε 

στην επιβολή χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού 

σταθµού περιφερειακής εµβέλειας για το λόγο ότι κατά την προβολή ενηµερωτικής 

εκποµπής του έλαβε χώρα συγκεκαλυµµένη διαφήµιση συσκευών ενεργού οξυγόνου. 

Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι ο υποκρυπτόµενος σκοπός της παρουσίασης 

προέκυπτε από τον συνολικό τρόπο παρουσιάσεως του θέµατος, έστω και αν δεν 

κατονοµάστηκε ρητά συγκεκριµένη εταιρεία εµπορίας µηχανηµάτων οζονοθεραπείας. 

Σηµειώνεται ειδικότερα ότι ο παρουσιαστής του προγράµµατος προέτρεψε το κοινό 

να απευθύνεται µόνο σε επιστηµονική εταιρεία που προµηθεύει αυτά τα µηχανήµατα, 

ενώ κατά το διαφηµιστικό διάλειµµα της εκποµπής προβλήθηκε µία και µόνη 

διαφήµιση συγκεκριµένης επιστηµονικής εταιρείας που τα εµπορεύεται.   

 

Β. Ακυρωτικές Αποφάσεις 

 

1. Με την απόφαση 2119/2014 ακυρώθηκαν οκτώ αποφάσεις που επέβαλλαν 

χρηµατικές κυρώσεις συνολικού ύψους 920.000 ευρώ κατά ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για παράνοµη προβολή τυχερών 

παιγνίων χωρίς προηγούµενη άδεια. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η 

αρµοδιότητα χαρακτηρισµού ενός παιγνίου ως τυχερού ανήκει αποκλειστικά στην 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Σηµειώνεται επίσης ότι για να 

υφίσταται υποχρέωση λήψης αδείας για την προβολή τυχερού παιγνίου από τα 

τηλεοπτικά µέσα είναι απαραίτητη  η προηγούµενη έκδοση από την ΕΕΕΠ του 

προβλεπόµενου από το νόµο Κανονισµού ∆ιεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Κατά 

τον κρίσιµο χρόνο επιβολής των επίµαχων κυρώσεων, δεν είχε εκδοθεί ο παραπάνω 

Κανονισµός και εποµένως η διάταξη που προέβλεπε την προηγούµενη αδειοδότηση 

των τηλεοπτικών τυχερών παιγνίων ήταν ατελής και δεν µπορούσε να τύχει 

εφαρµογής. Εποµένως, δεν ήταν δυνατή η επίκληση της παραπάνω διάταξης για την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθµούς. 

Όµοιες είναι και οι ΣτΕ 2020/12014 και ΣτΕ 3078/2014 ακυρωτικές αποφάσεις. 

 

2. Με την απόφαση 4413/2014 ακυρώθηκε απόφαση που αφορούσε στην επιβολή της 

κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για 

το λόγο ότι προέβαλε διαφήµιση ισοτονικού ποσού που µπορούσε να επηρεάσει 

αρνητικά την ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων συνδέοντας την κατανάλωση του ποτού 
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από ανηλίκους µε την επιβράβευση της επίσκεψης σε χώρους στους οποίους 

επιτρέπεται η είσοδος µόνο σε ενηλίκους. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι οι 

κανόνες για την προστασία των ανηλίκων καταλαµβάνουν βάσει της οικείας 

συνταγµατικής επιταγής όλα ανεξαιρέτως τα προγράµµατα, εποµένως και τα 

διαφηµιστικά µηνύµατα. Σηµειώνεται όµως ότι στην προκειµένη περίπτωση 

επρόκειτο για µήνυµα χιουµοριστικού περιεχοµένου, το οποίο κατά την κοινή πείρα 

δεν υπερέβαινε τα όρια πέραν των οποίων θα µπορούσε πράγµατι να επηρεάσει 

αρνητικά τον τρόπο σκέψης των ανηλίκων.  

 

3. Με την απόφαση 1519/2014 ακυρώθηκε απόφαση που αφορούσε στην επιβολή της 

κύρωσης της συστάσεως κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας για 

το λόγο ότι προέβαλε σειρά κινουµένων σχεδίων µε τροµακτικά τέρατα και µε την 

απεικόνιση ενός φανταστικού κόσµου στον οποίον µόνο η βιαιότητα παρίστατο ως 

κανονική και φυσιολογική κατάσταση ενώ η ειρηνική επίλυση των προβληµάτων 

φαινόταν ουτοπική. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι η σειρά κινούταν στο χώρο του 

φανταστικού, κάτι το οποίο γινόταν αντιληπτό ακόµα και από τους ανηλίκους 

τηλεθεατές και δεν µπορούσε καταρχήν να τους προκαλέσει φόβο και άλλα αρνητικά 

συναισθήµατα. Η παρουσίαση εξάλλου τερατόµορφων όντων δεν µπορούσε να 

επιδράσει αρνητικά στην ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, καθώς 

παρόµοιες φιγούρες απαντώνται στις µυθολογικές αφηγήσεις όλων των πολιτιστικών 

παραδόσεων. 

 

4. Με την απόφαση 2677/2014 ακυρώθηκε απόφαση που αφορούσε στην επιβολή 

χρηµατικής κύρωσης ύψους 100.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 

εθνικής εµβέλειας για το λόγο ότι κατά την παραµονή των βουλευτικών εκποµπών 

δηµοσιογράφοι του προέβησαν σε εκτιµήσεις για το εκλογικό αποτέλεσµα µε 

αναφορά σε στοιχεία δηµοσκοπήσεων. Στην απόφαση επισηµαίνεται ότι από καµία 

νοµοθετική διάταξη δεν προκύπτει απαγόρευση διατυπώσεων προσωπικών 

εκτιµήσεων δηµοσιογράφων για το εκλογικό αποτέλεσµα, ούτε υπάρχει 

εξουσιοδότηση για τη θέσπιση απαγόρευσης µε το παραπάνω περιεχόµενο. 

Εποµένως, η προσβαλλόµενη απόφαση ήταν ακυρωτέα καθώς βασίστηκε για την 

επιβολή της επίµαχης κύρωσης σε υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί καθ’ 

υπέρβαση των ορίων της νοµοθετικής της εξουσιοδότησης. 
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5. Με την απόφαση 441/2014 ακυρώθηκε απόφαση που αφορούσε στην επιβολή 

χρηµατικής κύρωσης 15.000 ευρώ κατά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού εθνικής 

εµβέλειας για το λόγο ότι σε πρωινή εκποµπή του η παρουσιάστρια του 

προγράµµατος συζήτησε µε προσκεκληµένη της θέµατα γύρω από τα µαγικά φίλτρα, 

µε αφορµή την έκδοση από την τελευταία ευπώλητου µυθιστορήµατος. Στην 

απόφαση επισηµαίνεται ότι η περιορισµένη αναφορά στο επίµαχο βιβλίο δε 

συνιστούσε συγκεκαλυµµένη προβολή του. Η συζήτηση γύρω από την παρασκευή 

µαγικών φίλτρων δεν αποτελούσε εξάλλου µετάδοση γεγονότων, ώστε να υπάρχει 

υποχρέωση παρουσίασης αυτών µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης. 
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VI. ∆ιεθνείς συνεργασίες 

 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µέλος τριών ευρωπαϊκών φορέων: της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθµιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory 

Authorities – EPRA) της Ένωσης Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά 

Μέσα (European Regulators Group of Audiovisual Media - ERGA) και του 

∆ικτύου Ρυθµιστικών Αρχών των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της Μεσογείου. 

 

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Αρχών για Οπτικοακουστικά Μέσα (ERGA) συστήθηκε 

µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου του 2014, σύµφωνα µε 

το άρθρο 30 της Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (Οδηγία 13/2013/ΕΕ), 

και αποτελείται από τους επικεφαλείς των Ανεξάρτητων Αρχών για τις 

Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες των κρατών µελών της ΕΕ. Σκοπός του ERGA είναι να 

συµβουλεύει και να συνδράµει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο της να 

διασφαλίσει την εφαρµογή της ως άνω Οδηγίας στο νέο συγκλίνον περιβάλλον των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών, να διευκολύνει την συνεργασία µεταξύ των 

Ανεξάρτητων Αρχών και την ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών (δείτε 

αναλυτικά στην πρώτη ενότητα). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθµιστικών Αρχών (EPRA) ιδρύθηκε τον Απρίλη του 1995 

και σε αυτή µετέχουν όλες οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και σηµαντικός αριθµός 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση 

όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης συµµετέχουν ως Μόνιµοι Παρατηρητές στις 

συναντήσεις της ΕΡRΑ. H EPRA αποτελεί πλατφόρµα για συζήτηση θεµάτων και για 

εξεύρεση τρόπων επίλυσης των κοινών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

Ρυθµιστικές Αρχές στο χώρο των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.  

 

Το Μεσογειακό ∆ίκτυο Ρυθµιστικών Αρχών ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρκελώνη και 

παρέχει µια πλατφόρµα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων 

πάνω σε θέµατα ρύθµισης των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης στο 

µεσογειακό χώρο. Αποστολή του ∆ικτύου είναι η ενδυνάµωση των πολιτιστικών και 

ιστορικών δεσµών µεταξύ των µεσογειακών χωρών, καθώς επίσης η ενθάρρυνση και 

η προαγωγή της µεσογειακής πολιτιστικής ταυτότητας.  
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Επίσης, το Ε.Σ.Ρ., µετέχει στο δίκτυο Ρυθµιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης των 

κρατών-µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 

(ΟΣΕΠ), που συστάθηκε µετά από τουρκική πρόταση και πραγµατοποίησε την 

εναρκτήρια συνάντησή του στις 30 Ιουνίου 2008, στην Κωνσταντινούπολη.  

 

Τέλος, το Συµβούλιο εκπροσωπείται και στην Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα 

του Ανθρώπου, από την Αντιπρόεδρο Λίνα Αλεξίου και το µέλος Κωνσταντίνο 

Αποστολά που συµµετέχουν αδιαλείπτως στις τακτικές συναντήσεις της Επιτροπής. 

 

 

Α. Συµµετοχή σε διοργανώσεις διεθνών συναρµόδιων φορέων 

 

Η συµµετοχή των στελεχών του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε διεθνείς 

οµάδες εργασίας είναι ένας εκ των βασικότερων τρόπων συνεργασίας, αµοιβαίας 

συνδροµής, ανταλλαγής γνώσης και εµπειρίας µε στόχο την αποτελεσµατικότερη 

επιτέλεση του έργου του Συµβουλίου προς όφελος της αγοράς και των πολιτών. 

 

Ωστόσο, η γενικότερη δυσχερής οικονοµική κατάσταση της χώρας µας και η 

συνεπακόλουθη δραστική µείωση κονδυλίων του δηµοσίου τοµέα, λειτούργησαν 

δυστυχώς περιοριστικά και για το έτος 2014 στην πραγµατοποίηση ταξιδιών και στις 

µετακινήσεις υπαλλήλων και µελών του Ε.Σ.Ρ. εντός και εκτός της ελληνικής 

επικράτειας. 

 

Στη διάρκεια του έτους 2014, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συµµετείχε 

στις ακόλουθες διεθνείς διοργανώσεις: 

1. Το ΕΣΡ εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνάντηση της Ολοµέλειας του ERGA 

την 4 Μαρτίου 2014 από τον Κωνσταντίνο Αποστολά, δρ. Μηχανικό 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και µέλος του Ε.Σ.Ρ. κατά την 

οποία εξελέγει το Προεδρείο, υιοθετήθηκαν οι κανόνες λειτουργίας της εν λόγω 

οµάδας και συζητήθηκαν θέµατα αναφορικά µε το πρόγραµµα δράσεως για τα έτη 

2014 -2015. Στην δεύτερη συνάντηση του ERGA που έλαβε χώρα την 21 

Οκτωβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, τα µέλη υιοθέτησαν το πρόγραµµα του 2015, 

την κοινή δήλωση για την αναγκαιότητα ανεξαρτησίας των Αρχών, τις εισηγήσεις 
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των δύο υπο-οµάδων (για προστασία των ανηλίκων και υλική αρµοδιότητα ) µε 

τις οποίες οριοθετούσαν το αντικείµενο εργασίας τους και το πρόγραµµα του 

2015. Στη δεύτερη αυτή συνάντηση το ΕΣΡ εκπροσωπήθηκε από τον κ Κων/νο 

Αποστολά, δρ. Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και 

µέλος του Ε.Σ.Ρ. και την ειδική επιστήµονα – νοµικό Πέρσα Λαµπροπούλου. 

2. Η 39
η
 Συνάντηση των µελών της EPRA έλαβε χώρα στις 4 έως 6 Ιουνίου 2014 

στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου. 160 εκπρόσωποι σαράντα ανεξάρτητων 

αρχών παρακολούθησαν τις εργασίες. Στην πρώτη συνεδρίαση της Ολοµελείας 

παρουσιάστηκε ανάλυση των απαντήσεων των ανεξάρτητων αρχών στη δηµόσια 

διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο για την σύγκλιση των Οπτικοακουστικών 

Υπηρεσιών. Η δεύτερη συνεδρίαση της Ολοµελείας είχε θέµα τον «µισαλλόδοξο 

λόγο» ενώ έτρεξαν παράλληλα και τρεις οµάδες εργασίας µε αντικείµενο την 

Παιδεία για τα Μέσα, την ανεξαρτησία των Αρχών και τα Γεγονότα Μείζονος 

Σηµασίας. Το ΕΣΡ εκπροσωπήθηκε από την ειδική επιστήµονα – νοµικό Πέρσα 

Λαµπροπούλου. 

 

Β. Συµµετοχή σε Συνέδρια, Ηµερίδες και Επιστηµονικές Συναντήσεις 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 ο Πρόεδρος, τα µέλη και ειδικοί επιστήµονες του 

Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συµµετείχαν σε επιστηµονικές συναντήσεις, 

συνέδρια και ηµερίδες αποσκοπώντας στην προβολή του έργου της Αρχής καθώς και 

στη διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου σε θέµατα αρµοδιοτήτων τους.  

 

Συγκεκριµένα, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και οι ειδικοί επιστήµονες 

αυτού συµµετείχαν στις ακόλουθες εκδηλώσεις: 

1. Ηµερίδα µε θέµα «Ο Θεσµός των Ανεξαρτήτων Αρχών στην Ελληνική 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Αποτίµηση, Κριτική, Προοπτικές» που διοργανώθηκε από 

την Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ανεξαρτήτων Αρχών (ΟΕΑΑ), στις 15 Ιανουαρίου 

2014, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. Στην Ενότητα 1: Αποτίµηση του έργου των 

Ανεξαρτήτων Αρχών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Αγορά και την Κοινωνία 

συµµετείχε ως οµιλήτρια η Λίνα Αλεξίου, Αντιπρόεδρος του ΕΣΡ. 

2. Επιστηµονική Εκδήλωση µε θέµα «Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου Νέες εξελίξεις» που διοργανώθηκε από την 

Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, στις 23 Ιανουαρίου 2014, στην αίθουσα 

Ρακτιβάν του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε οµιλητές τον Χαράλαµπο 
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Τσιλιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Παν/µίου Πελοποννήσου, την Θεοδώρα 

Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ και την Ευγενία 

Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ. 

3. ∆ηµόσια Συζήτηση µε θέµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση εν µέσω κρίσης» που 

διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), στις 28 Ιανουαρίου 2014 στο Αµφιθέατρο του Μεγάρου ∆ιοικητού 

Θεόδωρου Β. Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Επιστηµονική ∆ιηµερίδα µε θέµα «Συνταγµατική Αναθεώρηση» που 

διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆), στις 5 

Φεβρουαρίου 2014 στο αµφιθέατρο ∆ρακοπούλου του κεντρικού κτηρίου του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µιου Αθηνών. 

5. ∆ιήµερη Συνδιάσκεψη µε θέµα «Η προστασία των ανηλίκων στην ψηφιακή 

εποχή» που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης κατά 

τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στις 14 και 15 Απριλίου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Στο συνέδριο συµµετείχε ως 

οµιλήτρια η ειδική επιστήµονας – νοµικός του Τµήµατος Ποιότητας 

Προγράµµατος του Ε.Σ.Ρ. Όλγα Γαρουφαλιά, µε εισήγηση µε τίτλο «Η 

προστασία των ανηλίκων κατά την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών 

µέσων δυνάµει της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ και της ενσωµάτωσής της στο 

ελληνικό δίκαιο». 

6. Σεµινάρια µε θέµα «Επίκαιρα Θέµατα Ευρωπαϊκού ∆ηµοσίου ∆ικαίου» που 

διοργανώθηκαν από την Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων, στις 19 Φεβρουαρίου, 

19 Μαρτίου, 2 Απριλίου, 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2014 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Στο σεµινάριο της 2ας Απριλίου 2014 

συµµετείχε ως οµιλητής ο ειδικός επιστήµονας – νοµικός του Ε.Σ.Ρ. Γιώργος 

Αναγνωσταράς µε οµιλία µε τίτλο «To ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην κρίση». 

7. Συνέδριο µε θέµα «Θεµελιώδη δικαιώµατα & θεσµοί στην εποχή της κρίσης» 

που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) στις 29 και 30 

Απριλίου 2014, στην Αίθουσα Ευρώπη της Νοµικής Βιβλιοθήκης. 

8. Συνάντηση µε θέµα «Ζητήµατα του νόµου για τις αθέµιτες εµπορικές 

πρακτικές και την προστασία του καταναλωτή» που διοργανώθηκε από το 

Σύνδεσµο Ελλήνων Εµπορικολόγων, στις 5 Μαΐου 2014 στην Αίθουσα του 

∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
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9. Ανοιχτή Εκδήλωση µε θέµα «Κοινωνικό έλλειµµα – Έλλειµµα δικαιωµάτων; 

Τι (δεν) κάνει η Ευρώπη της κρίσης» που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα 

Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ίδρυµα Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη 

Τσάτσου, στις 12 Μαΐου 2014, στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 

10. Ηµερίδα µε θέµα «Επαναχαράσσοντας (;) τα όρια του Κράτους: Οι αποφάσεις 

του ΣτΕ για την ΕΡΤ και την ΕΥ∆ΑΠ» που διοργανώθηκε από την Εταιρεία 

∆ιοικητικών Μελετών, στις 11 Νοεµβρίου 2014, στην Αίθουσα Ευρώπη της 

Νοµικής Βιβλιοθήκης 

11. Σεµινάριο µε θέµα “Audiovisual media: what regulation for a new landscape?” 

που διοργανώθηκε από το Centre on Regulation in Europe (CERRE) σε 

συνεργασία µε την EPRA, στις 13.11.2014 ,στις Βρυξέλλες. Το σεµινάριο 

παρακολούθησαν οι ειδικοί επιστήµονες – νοµικοί Πέρσα Λαµπροπούλου και 

Αλέξανδρος Οικονόµου. 

12. Ηµερίδα µε θέµα «Η νέα κυβερνητική πολιτική για την ανοιχτή διάθεση της 

δηµόσιας πληροφορίας. Θεσµικά, επιχειρησιακά και τεχνικά αντικείµενα για 

την εφαρµογή της» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στις 24 Νοεµβρίου 2014, στο 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 

13. Ηµερίδα µε θέµα «Η εφαρµογή του διεθνούς δικαίου από τα εθνικά / ελληνικά 

δικαστήρια» που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα ∆ιεθνών Νοµικών Μελετών 

Καθηγητή Ηλία Κρίσπη & ∆ρ. Αναστασίας Σαµαρά – Κρίσπη, στις 28 Νοεµβρίου 

2014, στην αίθουσα διαλέξεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

14. Εκδήλωση επ΄ αφορµής της έκδοσης του βιβλίου της δικηγόρου και διδάκτορος 

Νοµικής Χριστίνας Βρεττού µε τίτλο «Η αιχµηρή κριτική ως συνταγµατικό 

δικαίωµα», στις 10 ∆εκεµβρίου 2014 στην Αίθουσα Ευρώπη της Νοµικής 

Βιβλιοθήκης. Στην εκδήλωση συµµετείχε ως οµιλητής ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ., 

Ιωάννης Λασκαρίδης. 

 

Στις 15.12.2014 πολυµελής αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Αρχής της Νότιας 

Κορέας επισκέφτηκε το Ε.Σ.Ρ. και υπήρξε εποικοδοµητική συζήτηση για τα θέµατα 

που απασχολούν τις δύο αρχές. Ενδιαφέρουσα αν και εθιµοτυπική ήταν και η 

επίσκεψη του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής της Σαουδικής Αραβίας, στις 

29.08.2014, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι σιγά σιγά θα υπάρξουν 

ουσιαστικές αλλαγές στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο της χώρας του.
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ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. 

 

Ι. Συµµετοχή του ΕΣΡ στο European Regulators Group of Audiovisual Media 

(ERGA) 

 

Το ERGA συστήθηκε µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Φεβρουαρίου 

του 2014, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες 

(Οδηγία 13/2013/ΕΕ), και αποτελείται από τους επικεφαλείς των Ανεξάρτητων 

Αρχών για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σκοπός του ERGA είναι να συµβουλεύει και να συνδράµει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο έργο της να διασφαλίσει την εφαρµογή της ως άνω Οδηγίας στο νέο 

συγκλίνον περιβάλλον των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, να διευκολύνει την 

συνεργασία µεταξύ των Ανεξάρτητων Αρχών και την ανταλλαγή εµπειριών και 

καλών πρακτικών. Σηµειώνεται ότι είχε προηγηθεί το µε ηµεροµηνία 21.5.2013 

ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα «τυπικές ρυθµίσεις για την 

ελευθερία των µέσων στην Ε.Ε.» µε το οποίο εκλήθησαν τα κράτη µέλη α) να 

σέβονται, να εγγυώνται και να προστατεύουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα της 

ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, την ελευθερία των ΜΜΕ και τον 

πλουραλισµό και να απέχουν από ενέργειες που µπορούν να εµποδίσουν ή να 

απειλήσουν την ελευθερία των µέσων, β) να σέβονται την πολιτισµική ταυτότητα των 

υπηκόων τους, γ) να εγγυώνται τον πλουραλισµό, δ) να διασφαλίσουν τον υγιή 

ανταγωνισµό των ΜΜΕ και να αποτρέπουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ε) να 

διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και να προάγουν την ηθική 

δηµοσιογραφία, στ) να εστιάσουν στους φορείς που µεσολαβούν στην διανοµή της 

πληροφορίας, όπως οι µηχανές αναζήτησης. 

 

Επίσης, έχει κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α) να εντάξει στο θεσµικό πλαίσιο της 

Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες όσους µεσολαβούν (intermediaries) 

στην διανοµή των πληροφοριών, β) να εστιάσει στην εκπαίδευση των πολιτών στις 

νέες τεχνολογίες (media literacy), γ) να ελέγξει εάν τα κράτη µέλη χορηγούν 

τηλεοπτικές άδειες µε αντικειµενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια, δ) να 

επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την Οδηγία επεκτείνοντας το ρυθµιστικό της πεδίο 
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στα ελάχιστα απαιτούµενα για την διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων της 

ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, της ελευθερίας των µέσων και του 

πλουραλισµού, ε) να επανεξετάσει την Οδηγία µε σκοπό την πλήρη διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των Ρυθµιστικών Αρχών, την διαφάνεια κατά την λήψη των 

αποφάσεών τους και τον αποτελεσµατικό έλεγχο της δράσης τους. Με το ίδιο 

έγγραφο εκλήθησαν οι ευρωπαϊκές Ανεξάρτητες Αρχές να συνεργαστούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο συστήνοντας ένωση και µε πρωταρχικό σκοπό την εναρµόνιση 

του θεσµικού τους ρόλου σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 30 της Οδηγίας για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες. 

 

Στην πρώτη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα την 4
η
 Μαρτίου 2014 στις 

Βρυξέλλες, το ERGA υιοθέτησε τους κανόνες λειτουργίας του. Εν συνεχεία, µετά 

από ανεπίσηµη έρευνα που διεξήχθη µεταξύ των µελών του και διαβούλευση που 

έλαβε χώρα από τις 4 Μαρτίου έως και τις 10 Απριλίου του 2014, διατύπωσε το 

πρόγραµµα του 2014 το οποίο και ετέθη προς έγκριση από τα µέλη.  

 

Έχει κατέστη σαφές στα µέλη του ERGA ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο 

τροποποίησης, στο µέλλον, της Οδηγίας για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες καθώς 

και άλλων σχετικών νοµοθετικών κειµένων. 

 

Το πρώτο θέµα στο οποίο τα µέλη του ERGA αποφάσισαν να επικεντρωθούν ήταν η 

ανεξαρτησία των Αρχών για τις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες. Τα µέλη 

αποφάσισαν να διατυπώσουν κοινές αρχές και θέσεις σε σχέση µε την ανεξαρτησία 

τους. Πράγµατι, η κοινή αυτή δήλωση υιοθετήθηκε στην δεύτερη συνεδρίαση της 

Οµάδας τον Οκτώβριο του 2014. 

 

Περαιτέρω, το ERGA αποφάσισε να αρχίσει , εντός του 2014, ο διάλογος για το 

ισχύον νοµοθετικό καθεστώς των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και µε την 

προοπτική να εµβαθύνουν περισσότερο το 2015. Τον πρώτο χρόνο αποφασίστηκε να 

επικεντρωθούν σε δύο ουσιώδη ζητήµατα: την προστασία των ανηλίκων και το 

πεδίο ρύθµισης της Οδηγίας (υλική αρµοδιότητα/αντικείµενο ρύθµισης) στο νέο 

συγκλίνον περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό συνεστήθησαν δύο οµάδες εργασίας στις 

οποίες ανετέθη η εις βάθος µελέτη των σχετικών αντικειµένων, ο εντοπισµός των 

ζητηµάτων που ανακύπτουν σε σχέση µε αυτά στο νέο συγκλίνον περιβάλλον και η 
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διατύπωση ερωτήσεων που θα ωθήσουν στην έναρξη του διαλόγου για το ισχύον 

στην ΕΕ νοµοθετικό καθεστώς για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και την ανάγκη 

τροποποίησής του εν όψει της σύγκλισης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών µε τις 

υπηρεσίες διαδικτύου. 

 

Στην δεύτερη συνεδρίαση του ERGA που έλαβε χώρα την 21 Οκτωβρίου 2014 

στις Βρυξέλλες, τα µέλη υιοθέτησαν το πρόγραµµα του 2015, την κοινή δήλωση για 

την αναγκαιότητα ανεξαρτησίας των Αρχών, τις εισηγήσεις των δύο υπο-οµάδων (για 

προστασία των ανηλίκων και υλική αρµοδιότητα ) µε τις οποίες οριοθετούσαν το  

αντικείµενο εργασίας τους και το πρόγραµµα του 2015. 

 

Επίσης η ολοµέλεια αποφάσισε την δηµιουργία µιας νέας υπο-οµάδας εργασίας, 

υπό την προεδρεία της Γαλλικής Αρχής (CSA-Fra), µε αντικείµενο την µελέτη των 

κριτηρίων µε τα οποία οριοθετείται η κατά τόπον αρµοδιότητα των κρατών µελών 

µε βάση την Οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, την επισήµανση των 

ζητηµάτων που ανακύπτουν στο νέο συγκλίνον περιβάλλον και την διατύπωση 

ερωτήσεων µε σκοπό την έναρξη σχετικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Περαιτέρω, αποφάσισε την συγκέντρωση στοιχείων, µέσω δηµόσιας 

διαβούλευσης, σε σχέση µε την χρήση των λεγόµενων big data στην αγορά των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών, δηλαδή σε σχέση µε την συγκέντρωση, επεξεργασία 

και χρήση µεγάλου όγκου προσωπικών δεδοµένων. 

 

Το πρόγραµµα του ERGA για το 2015 περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. Ανεξαρτησία των Ρυθµιστικών Αρχών 

Η Υπο-οµάδα για την ανεξαρτησία των Αρχών θα προβεί σε εις βάθος ανάλυση 

του τρόπου που νοείται η ανεξαρτησία των Αρχών στα κράτη µέλη. Για το έργο της 

θα χρησιµοποιήσει µελέτες που έχει διενεργήσει η EPRA, ακαδηµαϊκοί και το 

Συµβούλιο της Ευρώπης κ.α. προκειµένου να καταλήξει σε κοινά συµπεράσµατα. Η 

Οµάδα θα συγκεντρώσει επίσης στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις 

Ανεξάρτητες Αρχές της Ε.Ε. σε σχέση µε την ανεξαρτησία τους αλλά και άλλα 

ζητήµατα που µπορεί να την επηρεάζουν. Στο τέλος του 2015 αναµένεται η υποβολή 

της σχετικής έκθεσης και σχολίων σχετικά µε το πώς µπορεί να ενισχυθεί η 
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ανεξαρτησία των Ανεξάρτητων Ρυθµιστικών Αρχών για τις οπτικοακουστικές 

υπηρεσίες . 

 

2. Προσαρµογή του ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο νέο συγκλίνον περιβάλλον 

Στόχος του ERGA για το 2015 είναι να προχωρήσει περαιτέρω την ανάλυση του 

ισχύοντος ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου για την οπτικοακουστικές υπηρεσίες 

και σε σχέση µε τα τρία ζητήµατα που διατυπώθηκαν το 2014, εργασία που θα 

αναλάβουν να διεκπεραιώσουν οι τρεις συσταθείσες υπο-οµάδες.  

 

Η πρώτη υπο-οµάδα για την καθ’ ύλην αρµοδιότητα θα εξετάσει εάν η ανάδειξη 

νέων «παικτών» στην αγορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών επιβάλει την επανεξέταση 

της έννοιας της διανοµής περιεχοµένου και την διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της 

Οδηγίας . Η Οµάδα αναµένεται να παραδώσει στο τέλος του 2015 τα κοινά 

συµπεράσµατα σε σχέση µε την ανάγκη προσαρµογής του ισχύοντος νοµοθετικού 

πλαισίου. 

 

Η δεύτερη υπο-οµάδα για την κατά τόπον αρµοδιότητα  θα εξετάσει τα όρια της 

εφαρµογής της θεµελιώδους, για τον προσδιορισµό της τοπικής αρµοδιότητας, αρχής 

της «χώρας προέλευσης», ιδίως σε σχέση µε υπηρεσίες προερχόµενες από τρίτες 

χώρες, επίσης τις διαδικασίες συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ των 

κρατών µελών, προκειµένου να µην υπάρχει νοµικό κενό στο ζήτηµα αυτό. Η Οµάδα 

αναµένεται να παραδώσει εντός του 2015 αναλυτικό έγγραφο µε τα προς συζήτηση 

θέµατα, διατυπώνοντας τα ζητήµατα που ανακύπτουν σε σχέση µε το πεδίο ρύθµισης, 

τους ορισµούς και τα ειδικότερα προς εξέταση ζητήµατα.  

 

Η τρίτη υπό-οµάδα για την προστασία των ανηλίκων αφού λάβει υπ’ όψη µελέτες 

που έχει διενεργήσει η EPRA, ακαδηµαϊκοί, το Παρατηρητήριο για τις 

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες και άλλοι θα ετοιµάσει κείµενο προκειµένου να 

οδηγήσει σε κοινά συµπεράσµατα σε σχέση µε το κατάλληλο σύστηµα προστασίας 

των ανηλίκων στο συγκλίνον περιβάλλον. Ειδικότερα η τρίτη υπό-οµάδα για την 

προστασία των ανηλίκων θα ασχοληθεί µε τα εξής πέντε θέµατα κλειδιά: α) τη 

διάκριση µεταξύ των κανόνων που εφαρµόζονται στο περιεχόµενο που παρέχεται 

µέσω γραµµικών ή µη γραµµικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, β) την 
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εναρµόνιση των εννοιών και ορισµών κλειδιά, γ) τα µέτρα προστασίας που είναι 

αναγκαία εξαιτίας των νέων προκλήσεων που δηµιουργούν τα πολυάριθµα 

τεχνολογικά µέσα και οι πλατφόρµες διανοµής που προσφέρουν περιεχόµενο 

οπτικοακουστικών µέσων, δ) την αποτελεσµατική θέση σε ισχύ και εφαρµογή των 

κανόνων, την κατανοµή ευθυνών, την αυτορρύθµιση και τη συρρύθµιση και ε) την 

παιδεία για τη µάθηση (εκπαίδευση κοινού στα νέα τεχνολογικά µέσα επικοινωνίας – 

media literacy). Στην ελληνική αντιπροσωπεία ανατέθηκε η ενασχόληση µε το πιο 

πάνω υπό β θέµα, για την ολοκλήρωση του οποίου, κατόπιν εκτεταµένης έρευνας σε 

διάφορες πηγές και µελέτης των αποτελεσµάτων της εν λόγω έρευνας, θα συνταχθεί 

ένα κείµενο, το οποίο θα παρουσιαστεί στην επόµενη συνάντηση του ERGA τον 

Απρίλιο του 2015. 

 

3. Χρήση των BIG DATA στην αγορά οπτικοακουστικών µέσων 

Το ERGA θα απευθύνει δηµόσια διαβούλευση σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 

Κανονισµού Λειτουργίας του σε σχέση µε την χρήση των big data στο τοµέα των 

οπτικοακουστικών έργων . 

 

Το ΕΣΡ εκπροσωπείται ως ακολούθως στο ERGA: 

 

Α. Στην Ολοµέλεια του ERGA συµµετέχει ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, 

µηχανολόγος – µηχανικός, µέλος του ΕΣΡ  

 

Β Στις συσταθείσες Οµάδες Εργασίας συµµετέχουν: 

1) Στην υπο-οµάδα για την Ανεξαρτησία των Αρχών συµµετέχει ο Αλέξανδρος 

Οικονόµου, ειδικός επιστήµονος- νοµικός 

2) Στην υπο-οµάδα για την Υλική Αρµοδιότητα/Πεδίο Ρύθµισης της Οδηγίας 

συµµετέχει ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, µέλος του ΕΣΡ και η Πέρσα Λαµπροπούλου, 

ειδική επιστήµονας-νοµικός. 

3) Στην υπο-οµάδα για την προστασία των ανηλίκων συµµετέχει η Όλγα 

Γαρουφαλιά, ειδική επιστήµονας –νοµικός 

4) Στην υπό-οµάδα για την κατά τόπον αρµοδιότητα συµµετέχει η Πέρσα 

Λαµπροπούλου, ειδική επιστήµονας – νοµικός. 
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ΙI. Η συµµετοχή του ΕΣΡ στις συναντήσεις της European Platform of 

Regulatory Authorities (EPRA) 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθµιστικών Αρχών (EPRA) η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλη του 

1995 και στην οποία µετέχουν όλες οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και σηµαντικός 

αριθµός χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, διοργανώνει ετησίως δύο 

συναντήσεις των µελών της µε στόχο την συζήτηση επίκαιρων ζητηµάτων για 

εξεύρεση τρόπων επίλυσής τους. 

 

Η τριακοστή ένατη συνάντηση των µελών της EPRA έλαβε χώρα στην Μπούντβα 

του Μαυροβουνίου. 160 εκπρόσωποι σαράντα ανεξάρτητων αρχών παρακολούθησαν 

τις εργασίες. Στην πρώτη συνεδρίαση της Ολοµελείας παρουσιάστηκε ανάλυση των 

απαντήσεων των ανεξάρτητων αρχών στη δηµόσια διαβούλευση για την Πράσινη 

Βίβλο για την σύγκλιση των Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών. Η δεύτερη συνεδρίαση 

της ολοµελείας είχε θέµα τον «µισαλλόδοξο λόγο» ενώ έτρεξαν παράλληλα και τρεις 

οµάδες εργασίας µε αντικείµενο την Παιδεία για τα Μέσα, την ανεξαρτησία των 

Αρχών και τα Γεγονότα Μείζονος Σηµασίας. 

 

Το ΕΣΡ συµµετείχε µε έναν εκπρόσωπο στην συνάντηση αυτή. 

 

Η δεύτερη συνάντηση των µελών της EPRA πραγµατοποιήθηκε στην Τιφλίδα της 

Γεωργίας. Η πρώτη συνεδρίαση της Ολοµέλειας ασχολήθηκε µε τα µοντέλα ρύθµισης 

του χώρου των οπτικοακουστικών υπηρεσιών ενώ η δεύτερη µε την διασφάλιση της 

ποικιλίας και  της συµµετοχής στα ΜΜΕ. Όπως σε κάθε συνάντηση των µελών της 

EPRA συνεδρίασαν παράλληλα τρεις οµάδες εργασίας µε αντικείµενο τα εργαλεία 

ενίσχυσης της Ανεξαρτησίας των Αρχών, τα εργαλεία ενίσχυσης της θέσης των 

Χρηστών και το Ψηφιακό ραδιόφωνο. Στην συνάντηση αυτή το ΕΣΡ δεν 

εκπροσωπήθηκε. 

 

ΙII. Στοχοθεσία Ε.Σ.Ρ. για την περίοδο 2013-2016 

 

Η Οµάδα Εργασίας 8/2013 η οποία συστήθηκε (µε την µε αριθµό 194/8.4.2013 

απόφασή του ΕΣΡ) στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού του στόχου του ΕΣΡ 

των ετών 2013-2016 µε έργο:  
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1) Την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

2) Τον προσδιορισµός των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου (σε σχέση µε τις εσωτερικές διαδικασίες, τους πολίτες, τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους). 

3) Την σχεδίαση συστηµάτων και µεθόδων µέτρησης της αποδοτικότητας, 

σύµφωνα µε το νόµο και τις οικείες αποφάσεις και η υποβολή σχετικών προτάσεων 

προς την Οµάδα Έργου που συνεστήθη µε την απόφαση 6/2013, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την απόφαση 7/20013 του Ε.Σ.Ρ. για την επεξεργασία των δεικτών 

Μέτρησης Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας. 

4) Την παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεων σε σχέση µε τους 

τεθέντες ειδικότερους στόχους. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την Α φάση των εργασιών ασχολήθηκε στις αρχές του 2014 µε 

το ζήτηµα της διαµόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου (στο εξής Ε.Σ.) του Ε.Σ.Ρ., 

τον ορισµό «δεικτών», τις 3) «Ορφανές» αρµοδιότητες (πρώην αρµοδιότητες ΙΟΜ) 

και την επικαιροποίηση των ενδιάµεσων συµπερασµάτων. Μετά την τροµοκρατική 

επίθεση του Απριλίου 2014 κατά της Τράπεζας της Ελλάδος που είχε ως συνέπεια την 

ολοσχερή καταστροφή των συστηµάτων επικοινωνίας του ΕΣΡ, η επιτροπή ανέστειλε 

τις εργασίες της µέχρι την αποκατάσταση αυτών, η οποία δεν είχε ακόµα 

ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. 

 

Σηµειώνεται ότι δύο πρόσφατοι νόµοι έθεσαν νέα δεδοµένα σε σχέση µε την 

µελλοντική ανάπτυξη των συστηµάτων επικοινωνίας και αρχειοθέτησης του ΕΣΡ. 

Ειδικότερα, το Ε.Σ.Ρ. εκτός του ότι πρέπει στο πλαίσιο των αρχών της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (Ν 3979/2012) να αναπτύξει διαδικασίες και συστήµατα που θα 

«συνδιαλέγονται» µε τις διαδικασίες και τα συστήµατα των άλλων υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου (διαλειτουργικότητα, ΕΡΜΗΣ κ.λπ.) για την παροχή ψηφιακών και 

ποιοτικών υπηρεσιών,  πρέπει επιπροσθέτως να λάβει υπ’ όψη κατά τον σχεδιασµό 

των συστηµάτων του τους πρόσφατους νόµους Ν 4250/2014 (∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου Τοµέα) και Ν 4305/2014 (Ανοιχτή ∆ιάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του ∆ηµοσίου τοµέα … προσαρµογή του 

∆ηµοσίου στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ) που επιβάλλουν αντιστοίχως τον 

έλεγχο γνησιότητας ποσοστού των εγγράφων που υποβάλλονται από τους πολίτες σε 
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αυτές σε απλά αντίγραφα καθώς και την διάθεση µέσω διαδικτύου για περαιτέρω 

χρήση των δεδοµένων, εγγράφων και πληροφοριών που τηρεί το ∆ηµόσιο και 

προκειµένου αυτά να µπορούν να αξιοποιηθούν για εµπορικούς ή µη σκοπούς. 

 

ΙV. Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση 

 

Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί την εξέλιξη της εκπεµπόµενης αναλογικής. 

Το σήµα λαµβάνεται επίγεια µέσω κεραίας, όπως και στην αναλογική τηλεόραση 

πλην όµως, λόγω της δυνατότητας πολυπλεξίας, υπάρχει δυνατότητα λήψης πολλών 

καναλιών από τον ίδιο δίαυλο συχνοτήτων. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην 

Ελλάδα για την λήψη του σήµατος είναι το πρότυπο DVB-T και για την συµπίεση του 

σήµατος η µέθοδος MPEG-4. 

 

1. Ανακήρυξη της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ. ως µοναδικού 

παρόχου δικτύου επίγειας ψηφιακής εκποµπής 

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΕΤΤ στις 7.2.2014 

ανακηρύχθηκε υπερθεµατιστής για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης µε σκοπό την ανάπτυξη 

δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα η εταιρεία DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ. H εν λόγω εταιρεία είναι πλέον ο πάροχος δικτύου µέσω του οποίου 

θα εκπέµπουν το σήµα τους οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών (εθνικής και 

περιφερειακής εµβέλειας). 

 

Με την υπ’ αριθ. 716/007/30.4.2014 απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίστηκε το 

τεχνοοικονοµικό µοντέλο που θα χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των 

Ανώτατων Ορίων Τιµών (ΑΟΤ) που θα χρεώνει η εταιρεία DIGEA για την υπηρεσία 

µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. 

 

2. Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκποµπή - Χρονοδιάγραµµα 

Εντός του έτους 2014 συνεχίστηκε η µετάβαση της χώρας προς την επίγεια ψηφιακή 

εκποµπή µέσω της παύσης των αναλογικών και της ταυτόχρονης έναρξης των 

ψηφιακών εκποµπών από τα κέντρα εκποµπής. Με την απόφαση ΥΑ 

30150/901/Φ.111 Α/16.5.2014 καθορίστηκε εκ νέου το χρονοδιάγραµµα της 

ψηφιακής µετάβασης. Σύµφωνα µε αυτό η Αττική ολοκλήρωσε την µετάβαση την 
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1.8.2014, η Βορειανατολική Ελλάδα την 5.9.2014, η κεντρική Μακεδονίας, Θεσσαλία 

και Στερεά Ελλάδα, την 21.10.2014 η Βόρεια Ηπειρωτική Κεντρική και ∆υτική 

Ελλάδα την 19.12.2014 και τελευταία αναµένεται εντός των αρχών του 2015 να 

µεταβεί σε ψηφιακό σήµα η Νοτιανατολική Ελλάδα (νησιά του Αιγαίου). 

 

V. Αλλαγές στη Νοµοθεσία για τα ΜΜΕ 

Με το έκτο άρθρο του Ν 4279/2014 ρυθµίστηκαν ζητήµατα Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης. Συγκεκριµένα θεσπίστηκαν τα ακόλουθα: 

 

Α) Συµπράξεις επιχειρήσεων ΜΜΕ 

Με την παράγραφο 1 προσετέθη δεύτερο εδάφιο στην περίπτωση β της παρ. 7 του 

άρθρου 3 του Ν 3592/2007 µε το οποίο επιτρέπεται η σύµπραξη µεταξύ επιχειρήσεων 

ΜΜΕ (ενηµερωτικών ή µη) της αυτής µορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο) που 

συµβάλλουν στην µείωση του κόστους λειτουργίας των συµπραττουσών 

επιχειρήσεων και στην πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας ιδίως µέσω της 

αξιοποίησης κοινών οικονοµικών πόρων, τεχνολογικών µέσων κα, υπό την 

προϋπόθεση ότι η σύµπραξη αυτή δεν έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον 

περιορισµό ή την νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισµού.  

 

Με την παράγραφο 2 προστέθηκε  παράγραφος 16 στο άρθρο 5 του Ν. 3592/2007 µε 

την οποία επιτρέπεται η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και επιτρεπόµενος έλεγχος, 

περισσοτέρων της µιας επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης ή/και ηλεκτρονικών 

ενηµερωτικών ή µη µέσων µπορεί να λάβει χώρα υπό την µορφή οµίλου και µέσω 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42
ε
 του Ν.Κ. 2190/1920 (ως 

ισχύει). Οι εν λόγω τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί που βρίσκονται κάτω από 

κοινό έλεγχο µπορούν πλέον να χρησιµοποιούν από κοινού ή να ανταλλάσσουν 

πόρους, να προωθούν στο κοινό προγράµµατα, υπηρεσίες κλπ του οµίλου µέσω 

κοινών ανακοινώσεων και να χρησιµοποιούν κοινές πηγές περιεχοµένου. 

 

Β) Παράταση προθεσµίας αδειοδότησης παρόχων περιεχοµένου 

Με την παράγραφο 3 (α) του ιδίου ως άνω άρθρου παρατάθηκε η προθεσµία για την 

αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου ψηφιακής ευρυεκποµπής µέχρι την 31.12.2014. 

Σηµειώνεται ότι µετά την ανάδειξη της εταιρείας DIGEA AE ως παρόχου δικτύου 

αποµένει η αδειοδότηση από το Ε.Σ.Ρ. των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής 
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τηλεοπτικής ευρυεκποµπής,. Της διαδικασίας αδειοδοτήσεως προηγείται ωστόσο η 

έκδοση Π.∆ .σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 3592/2007.  

 

Γ) Μεταβολή φυσιογνωµίας προγράµµατος 

Με την περίπτωση β της παραγράφου 3 δόθηκε η δυνατότητα στους ενηµερωτικούς 

τηλεοπτικούς σταθµούς να µεταβάλουν άπαξ τον χαρακτήρα του προγράµµατός τους 

σε µη ενηµερωτικό, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση και το ηµερήσιο 

πρόγραµµα σε έντυπη µορφή. Η ίδια δυνατότητα δόθηκε και στους ενηµερωτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς µε την παράγραφο 4(β) του ίδιου άρθρου. To ΕΣΡ 

καταχωρεί τη σχετική δήλωση των σταθµών στην ιστοσελίδα του. 

 

∆) Παράταση προθεσµίας για την αδειοδότηση των  ραδιοφωνικών σταθµών 

ελεύθερης λήψης (κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 επ. Ν. 3592/2007) 

Με την παράγραφο 4 (α) του ιδίου άρθρου παρατάθηκε επίσης η προθεσµία για την 

χορήγηση ραδιοφωνικών αδειών ελεύθερης λήψης σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 8 επόµενα του Ν. 3592/2007. 

 

Ε) Ορισµός της έννοιας του µη ενηµερωτικού µέσου 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 4279/2014 προστέθηκε ακροτελεύτια 

φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν 3592/2007 µε την οποία 

ερµηνεύτηκε η έννοια του µη ενηµερωτικού µέσου  γενικής και ειδικής στόχευσης. 

 

Στ) ∆ιαφηµίσεις και Τηλεπωλήσεις αστρολογίας / µελλοντολογικές 

Με την παράγραφο 7 του Ν. 4279/2014 περιορίστηκε η µετάδοση διαφηµιστικών 

µηνυµάτων καθώς και µηνυµάτων τηλεπώλησης για υπηρεσίες αστρολογίας ή /και 

µελλοντολογικών προβλέψεων µεταξύ 21:00 και 07:00 πµ., ενώ προβλέφθηκε ρητή 

απαγόρευση µετάδοσης χρονοθυρίδων τηλεπώλησης για υπηρεσίες αστρολογίας ή 

/και µελλοντολογικές προβλέψεις όλο το 24ωρο. Επιπλέον, µε την παράγραφο 8 

διευκρινίστηκε και κατ’ ουσία διευρύνθηκε η έννοια των ανακοινώσεων που γίνονται 

από τηλεοπτικούς οργανισµούς και αφορούν δικά τους προγράµµατα, δευτερεύοντα 

προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράµµατα αυτά και τις λοιπές 

δραστηριότητες του τηλεοπτικού οργανισµού, τα οποία µπορούν να µεταδίδονται για 

διάρκεια 4 λεπτών ανά ώρα, διάρκεια υπολογιζόµενη ανεξάρτητα και πέραν του 
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12λεπτου µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης ανά 

ώρα.  

 

Z) Αλλαγές στη ΝΕΡΙΤ (άρθρο έβδοµο): 

Με το άρθρο έβδοµο του Ν. 4279/2014 έγιναν αλλαγές στο νοµικό καθεστώς της 

ΝΕΡΙΤ. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου προτείνονται από τον αρµόδιο για τη 

∆ηµόσια Ραδιοτηλεόραση Υπουργό κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης που εκδίδεται 

από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της 

ΝΕΡΙΤ. Την τελική απόφαση λαµβάνει η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής µε 

απλή πλειοψηφία. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου επιλέγονται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης του Προέδρου 

του Εποπτικού Συµβουλίου. Πριν την έκδοση της απόφασης του Εποπτικού 

Συµβουλίου εισηγείται τριµελές όργανο που αποτελείται από µέλη του ΑΣΕΠ, του 

ΕΣΡ και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

 

VΙ. Ραδιοτηλεοπτικά Παίγνια µε συµµετοχή του κοινού µέσω τηλεφώνου 

 

Κατά το έτος 2014, το ΕΣΡ ασχολήθηκε µε τον έλεγχο περιεχοµένου δύο κατηγοριών 

ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων µε συµµετοχή του κοινού µέσω τηλεφωνικών γραµµών 

υψηλής χρέωσης: 

1. Των νοµίµως προβαλλόµενων τυχερών ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων, που έλαβαν 

προσωρινή έγκριση µετάδοσης από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων (ΕΕΕΠ) µε αποδοχή από τους παρόχους τους των Γενικών Αρχών και 

Κανόνων ∆ιεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων της ΕΕΕΠ (ΦΕΚ Β 

205/04.02.2014). 

2. Των µη τυχερών ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων, στα οποία η συµµετοχή του κοινού 

βασίζεται στην ταχύτητα πληκτρολόγησης ενός αριθµού που ανακοινώνεται στον 

συµµετέχοντα κατά την κλήση της τηλεφωνικής γραµµής υψηλής χρέωσης. 

Από τον έλεγχο των παιγνίων αυτών διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων, όσον αφορά 

τα ακόλουθα κατά βάση θέµατα: 
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• Προβολή τυχερών παιγνίων σε πρωινή και απογευµατινή ζώνη προγράµµατος, 

εποµένως σε ώρες που συνηθίζουν να παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι 

τηλεθεατές. 

• Παραπλάνηση του κοινού από προφορικές και οπτικές παραστάσεις που 

καλλιεργούν αναληθώς την εντύπωση της ύπαρξης πίεσης χρόνου, ιδίως µε την 

εµφάνιση στην οθόνη επαναλαµβανόµενων ενδείξεων αντίστροφης µέτρησης. 

• Παραπλάνηση του κοινού και προσβολή της αξιοπρέπειας των συµµετεχόντων 

και των τηλεθεατών από την προβολή παιγνίων µε ακατάληπτη µεθοδολογία 

επίλυσης των προβαλλόµενων γρίφων, ιδίως µε προσοµοίωση µαθηµατικών 

πράξεων στις οποίες χρησιµοποιούνται άγνωστα στο κοινό σύµβολα και ψηφία 

που οµοιάζουν µε τους κοινώς χρησιµοποιούµενους αριθµούς. 

• Παράλειψη επαρκούς επεξήγησης κατά το τέλος του παιγνίου της σωστής 

απάντησης και του τρόπου επίλυσης του γρίφου, ώστε να παρέχονται εχέγγυα 

αξιοπιστίας του παιγνίου και να αποκλείεται η υπόνοια ύπαρξης προσυνεννόησης 

µεταξύ συµµετεχόντων και παραγωγής. 

• Παράλειψη ουσιωδών πληροφοριών που είναι απαραίτητες στο µέσο τηλεθεατή, 

ώστε να κατανοήσει τον τρόπο συµµετοχής στο παίγνιο και κατάκτησης του 

προσφερόµενου επάθλου.     

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκαν στους εµπλεκόµενους 

ραδιοτηλεοπτικούς φορείς βαρύτατες χρηµατικές κυρώσεις, ενώ σε ορισµένες 

περιπτώσεις παραπέµφθηκε ο φάκελος της υπόθεσης και στις αρµόδιες 

εισαγγελικές αρχές για την έρευνα ύπαρξης τυχόν ποινικών ευθυνών.  

 

Παράλληλα, το ΕΣΡ εξέδωσε τις µε αριθµό 3/01.04.2014 και 6/15.09.2014 Οδηγίες 

µε τις οποίες επεσήµανε αναλυτικά στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς τις υποχρεώσεις 

τους όσον αφορά την προβολή τυχερών και µη τυχερών διαγωνιστικών παιγνίων µε 

συµµετοχή του κοινού µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης. 

 

Τα πορίσµατα των ελέγχων του ΕΣΡ και ιδίως τα όσα αναφέρονταν στην µε αριθµό 

6/15.09.2014 Οδηγία του έχουν ληφθεί υπόψη από την ΕΕΕΠ, η οποία µε την 

124/2/29.09.2014 Απόφαση εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Οικονοµικών τα 

ακόλουθα: 
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• Την πλήρη απαγόρευση προβολής τυχερών παιγνίων από τα 

ραδιοτηλεοπτικά µέσα για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ώστε να 

προστατευτεί το κοινό και ιδίως οι ανήλικοι και οι υπόλοιπες ευαίσθητες 

πληθυσµιακές οµάδες από τον εθισµό στα τυχερά παίγνια και τα εγκλήµατα 

που συνδέονται µε αυτά. 

• Να εξοπλιστεί το ΕΣΡ µε την απαραίτητη κανονιστική αρµοδιότητα 

προκειµένου να εκδώσει το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο όσον αφορά τον 

έλεγχο των µη τυχερών ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων. 

Σχετική επί του θέµατος είναι και από 14 Ιουλίου 2014 Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών 

παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση, στα οποία υπάγονται και τα ραδιοτηλεοπτικά 

τυχερά παίγνια µέσω τηλεφωνικών γραµµών υψηλής χρέωσης (ΕΕ L214/38). Στο 

παραπάνω κείµενο τονίζονται οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται για τους 

ανηλίκους ακόµα και µε την απλή επαφή τους µε εµπορικές ανακοινώσεις που 

αφορούν σε υπηρεσίες τυχερών παιγνίων σε απευθείας σύνδεση. Οι κίνδυνοι αυτοί 

ασφαλώς µεγεθύνονται, όταν πρόκειται για την προβολή αυτούσιων εκποµπών 

τυχερών παιγνίων από τα τηλεοπτικά µέσα σε ζώνες προγράµµατος που συνηθίζουν 

να παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι. 
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VΙI. Προστασία Ανηλίκων 

 

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην προστασία των ανηλίκων κατά τη µετάδοση 

ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων, η οποία είναι αναγκαία λόγω του ευάλωτου της 

παιδικής ψυχής, της µη αναπτυγµένης κρίσης και της συναισθηµατικής και 

πνευµατικής ανωριµότητας που διακρίνει τους ανηλίκους και τους καθιστά πιο 

ευαίσθητους και επιρρεπείς στα µηνύµατα που µεταδίδονται από τα ραδιοτηλεοπτικά 

µέσα. 

 

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιήθηκε συνεργασία µεταξύ του Ε.Σ.Ρ. και του 

Συνηγόρου του Πολίτη και του Συνηγόρου του Παιδιού µε συναντήσεις των φορέων 

των δύο ανεξάρτητων Αρχών που στόχευαν στην από κοινού δηµοσίευση ενός 

δελτίου τύπου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2014 και είχε ως θέµα 

την προστασία των ανηλίκων στη ραδιοτηλεόραση και την προσπάθεια εξασφάλισής 

της µέσω της άσκησης των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του κάθε φορέα. 

 

Προς επίτευξη του στόχου αυτού το Ε.Σ.Ρ. συνέταξε την υπ’ αριθµ. 1/14.10.2014 

Υπόδειξη για την προστασία των ανηλίκων κατά τη µετάδοση τηλεοπτικών 

προγραµµάτων, τόσο ως θεατών, όσο και ως συµµετεχόντων σε τηλεοπτικά 

προγράµµατα. Ειδικότερα, στην Υπόδειξη αυτή τονίστηκε το ζήτηµα της 

προσήκουσας σήµανσης των τηλεοπτικών προγραµµάτων ώστε το περιεχόµενό τους 

να µην επιδρά αρνητικά στην πνευµατική, σωµατική ή ηθική ανάπτυξη των 

ανηλίκων, της συµµετοχής των ανηλίκων σε κάθε είδους προγράµµατα και 

οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις µε σεβασµό στην προσωπικότητά τους 

και του περιεχοµένου και του τρόπου παρουσίασης των οπτικοακουστικών 

εµπορικών ανακοινώσεων, ώστε να διαφυλάσσεται η προσωπικότητά τους.  

 

Επιπλέον, προς επίρρωση της προσπάθειας του Ε.Σ.Ρ. για την προστασία των 

ανηλίκων είχε δηµοσιευθεί και η υπ΄αριθµ. 2/18.2.2014 Οδηγία του Ε.Σ.Ρ., µε την 

οποία επισηµάνθηκε η υποχρέωση των τηλεοπτικών φορέων να µη µεταδίδουν 

διαφηµιστικά µηνύµατα και µηνύµατα τηλεπώλησης παιδικών παιχνιδιών µεταξύ 

07.00 και 22.00, ώρες δηλαδή που είναι πιθανή η παρακολούθηση τηλεόρασης από 

ανηλίκους,  δεδοµένου ότι οι ανήλικοι λόγω της µειωµένης δυνατότητας βουλητικής 
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αντίστασης στις υποβλητικές ή/και δελεαστικές µεθόδους προώθησης των προϊόντων 

ή υπηρεσιών που διαφηµίζονται επηρεάζονται περισσότερο από τα διαφηµιστικά 

µηνύµατα.  

 

Πρόσθετα, στην Οδηγία αυτή έγινε ειδική µνεία σε νέες µορφές και τρόπους 

προβολής των διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών, ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

καταστρατήγηση της συγκεκριµένης απαγορευτικής διάταξης και περιορίστηκαν οι 

κατηγορίες παιδικών παιχνιδιών που εξαιρούνταν από την απαγόρευση µετάδοσης 

διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών και ίσχυαν µέχρι την έκδοσή της.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Ρ. άσκησε συστηµατικό και εντατικό έλεγχο στο 

µεταδιδόµενο από τους τηλεοπτικούς σταθµούς πρόγραµµα και στις περιπτώσεις που 

διαπιστώθηκε παραβίαση της νοµοθεσίας επέβαλε διοικητικές κυρώσεις. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

1). Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος το Ε.Σ.Ρ. είναι αρµόδιο για την έκδοση 

αδειών λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών. Λειτουργούν 

στη χώρα οκτώ (8) ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας δυνάµει 

προσωρινών αδειών που εκδόθηκαν µε Υπουργικές Αποφάσεις και επιπλέον ένας (1) 

ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθµός εθνικής εµβέλειας δυνάµει της υπ’ αριθ. 241/2013 

αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. Λειτουργούν επίσης εξήντα τέσσερεις (64) ιδιωτικοί 

τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής εµβέλειας και σαράντα έξι (46) ιδιωτικοί 

τηλεοπτικοί σταθµοί τοπικής εµβέλειας, οι οποίοι θεωρούνται, κατά το άρθρο 17 παρ. 

1 του Ν. 2684/1998 ως νοµίµως λειτουργούντες εκ µόνου του γεγονότος της 

υποβολής αιτήσεως µετά των νοµίµων δικαιολογητικών σε διαδικασίες προς 

χορήγηση τοιούτων αδειών. Όµως εκδόθηκε από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της 

Επικρατείας η υπ’ αριθ. 3578/2010 απόφαση κατά την οποίαν η προαναφερθείσα 

διάταξη του νόµου είναι ανίσχυρη και οι ως άνω ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί 

λειτουργούν παρανόµως. Εξάλλου, λειτουργούν στο νοµό Αττικής τριάντα δύο (32) 

ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί µε άδειες του Ε.Σ.Ρ., έξι (6) ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί 

σταθµοί, δυνάµει του άρθρου 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005 και δύο (2) ραδιοφωνικοί 

σταθµοί πολιτικών κοµµάτων, δυνάµει του άρθρου 11 παρ. 19 του Ν. 3592/2007. 

Τέλος, εκτός του νοµού Αττικής λειτουργούν οκτακόσιοι εβδοµήντα επτά (877) 

ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί τοπικής εµβέλειας οι οποίοι θεωρούνται, κατά το 

άρθρο 53 του Ν.2778/1999, ως νοµίµως λειτουργούντες  εκ µόνου του γεγονότος ότι 

λειτουργούσαν την 1.11.1999. Όµως εκδόθηκε από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου 

της Επικρατείας η υπ’ αριθ. 3315/2014 απόφαση κατά την οποίαν οι εν λόγω 

ραδιοφωνικοί σταθµοί λειτουργούν παρανόµως. Η από το Ε.Σ.Ρ. έκδοση αδειών 

λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών είναι επιτακτική, 

όµως προϋπόθεση τούτου είναι η κωδικοποίηση, αποσαφήνιση και απλοποίηση των 

σχετικών διατάξεων του νόµου και η προσαρµογή τους στην συνταγµατικώς 

κατοχυρωµένη ανεξαρτησία του Ε.Σ.Ρ. 

 

2). Οι επαχθέστερες διοικητικές κυρώσεις προστίµων έχουν επιβληθεί σε φορείς 

τηλεοπτικών σταθµών για την παράνοµη προβολή τυχερών παιγνίων. Με την από 

14.07.2014 ΣΥΣΤΑΣΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει επισηµανθεί ο κίνδυνος 
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εθισµού στα τυχερά παίγνια και έχει προταθεί σειρά δράσεων µε σκοπό την 

αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και την προστασία των καταναλωτών. 

Εξάλλου, η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων µε την 124/2/29.09.2014 απόφασή 

της εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών την τροποποίηση των υφισταµένων 

διατάξεων του νόµου προς το σκοπό της απαγορεύσεως της προβολής τυχερών 

παιγνίων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ενδεικτικόν των εκ των τυχερών παιγνίων 

οικονοµικών συµφερόντων είναι η από παραγωγό τυχερών παιγνίων εταιρεία άσκηση 

ενώπιων γερµανικού δικαστηρίου αγωγής αποζηµιώσεως κατά του Προέδρου, της 

Αντιπροέδρου και Μελών του Ε.Σ.Ρ. για ζηµιές τις οποίες, κατά τους ισχυρισµούς 

της, είχε υποστεί από κυρωτικές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. Η εν λόγω αγωγή έχει 

απορριφθεί µε την από 25.02.2015 απόφαση του ως άνω δικαστηρίου. 

 

3). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές αρχές που εποπτεύουν την αγορά των 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει συζήτηση για την ανάγκη τροποποίησης 

της Οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Οι λόγοι που ώθησαν στην 

επανεξέταση του ισχύοντος ρυθµιστικού πεδίου είναι η διαρκής και αυξανόµενη 

σύγκλιση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών µε το διαδίκτυο γεγονός που οφείλεται 

στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν την λήψη οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου όχι µόνο µέσα από τα παραδοσιακά µέσα (τηλεόραση / ραδιόφωνο) 

αλλά και από έξυπνες – συνδεδεµένες µε το διαδίκτυο συσκευές. Οι καταναλωτές 

έχουν την δυνατότητα να λάβουν το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο µέσα από 

περισσότερες πλατφόρµες που υπόκεινται σε διαφορετικό νοµικό πλαίσιο, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά. Περαιτέρω, νέοι πάροχοι 

περιεχοµένου έχουν εισβάλει στη αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών οι οποίοι, 

εκµεταλλευόµενοι τα διαρκώς βελτιούµενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, παρέχουν, 

µέσω αυτών, οπτικοακουστικό περιεχόµενο. Οι λεγόµενοι over the top (OTT) 

πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών απειλούν την παραδοσιακή τηλεόραση αλλά 

και τις ευρωπαϊκές παραγωγές, αφού παρέχουν τις υπηρεσίες τους από οπουδήποτε 

στον κόσµο. Οµοίως, τα κοινωνικά δίκτυα διεκδικούν µερίδιο της αγοράς, 

διανέµοντας περιεχόµενο που παράγουν οι χρήστες αλλά και προωθώντας 

περιεχόµενο τρίτων. Την αλυσίδα της παροχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών 

επηρεάζουν οι κατασκευαστές έξυπνων συσκευών, οι κατασκευαστές προγραµµάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι µηχανές αναζήτησης, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

(EPGs) και άλλοι. Εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανάγκη αναθεώρησης της 
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Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες προκειµένου να καλύψει 

τους νέους παίκτες που µέχρι σήµερα ρυθµίζονται από την τηλεπικοινωνιακή 

νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υποκείµενοι σε λιγότερες 

υποχρεώσεις από τους παραδοσιακούς παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. 

Μετά την δηµόσια διαβούλευση του 2013 για την Πράσινη Βίβλο υπό τον τίτλο 

«Προετοιµασία για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσµο: οικονοµική 

µεγέθυνση, δηµιουργία και αξίες», ακολούθησε το µε ηµεροµηνία 21.5.2013 ψήφισµα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε θέµα «τυπικές ρυθµίσεις για την ελευθερία των 

µέσων στην Ε.Ε.» µε το οποίο έχουν κληθεί τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν τις 

ευρωπαϊκές αξίες στον τοµέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Συνεστήθη το 

ERGA, σκοπός του οποίου είναι να συµβουλεύει και να συνδράµει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο έργο της, να διασφαλίζει την εφαρµογή της Οδηγίας για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο νέο συγκλίνον περιβάλλον, και να διευκολύνει την 

συνεργασία µεταξύ των Ανεξαρτήτων Αρχών. Η συζήτηση για την ανάγκη 

αναθεώρησης της Οδηγίας βρίσκεται σε εξέλιξη και προχωρά µε ταχείς ρυθµούς δια 

των υπο-οµάδων που έχει συγκροτήσει το ERGA.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι χωρίς ταυτόχρονη τεχνολογική βελτίωση των υποδοµών του 

Ε.Σ.Ρ., κάθε προσπάθεια ρύθµισης και εποπτείας της αγοράς των οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών είναι ανέφικτη. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. 

 

 

Ιωάννης Λασκαρίδης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 – Αποτελέσµατα Ισολογισµών 
Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας  (2010 -2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

Χρήσεις 2010-2013 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί, που λειτουργούν µε άδειας εθνικής εµβέλειας, υπέβαλλαν 

στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τα στοιχεία που ορίζει το Π.∆. 310/96.  

Μεταξύ των υποβληθέντων ήταν οι ισολογισµοί χρήσης 2013, οι οποίοι έγιναν 

αντικείµενο οµαδικής επεξεργασίας προκειµένου να εξαχθούν συµπεράσµατα για την 

λειτουργία του κλάδου που αυτές ορίζουν.  

 

Πρόκειται για τους τηλεοπτικούς σταθµούς ALPHA, ANTENNA, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 

MEGA, ΣΚΑΙ, STAR και E- TV. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι ο τηλεοπτικός 

σταθµός ALTER, έχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας 

αλλά δεν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις, ενώ τον Μάρτιο 2011, έγινε 

αναστολή διαπραγµάτευσης της µετοχής του από το Χ.Α.Α.  

 

Στις κύριες µεταβολές του έτους 2013 καταγράφεται η µεταβολή στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς στον τηλεοπτικό σταθµό 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM, ο οποίος µετέβαλε και 

τον διακριτικό του τίτλο σε E-TV. Επίσης, µε την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 241/20.5.2013, 

ο τηλεοπτικός σταθµός CITY NEWS µε διακριτικό τίτλο ΑΡΤ συµπεριλήφθηκε στον 

κατάλογο αδειούχων τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας.  
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΣΗ 2013 

 

Οµαδοποιήθηκαν λογαριασµοί των ισολογισµών χρήσης 2013 των επτά5
 τηλεοπτικών 

σταθµών εθνικής εµβέλειας που δηµοσιεύουν οικονοµικά στοιχεία και προέκυψαν τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Συνοπτικά οµαδοποιηµένα στοιχεία 

Χρήσεις 2010 - 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο ενεργητικού              

968,98    

       

852,78    

               

804,04    

               

781,23    

% Μεταβολή 
 -11,99% -5,72% -2,84% 

Σύνολο συνολικών Ι∆              

116,59    

       

102,11    

                

57,45    

                

43,64    

% Μεταβολή 
 -12,42% -43,73% -24,04% 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις              

233,20    

       

201,27    

               

292,85    

               

193,00    

% Μεταβολή 
 -13,69% 45,50% -34,10% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις              

566,04    

       

519,36    

               

431,99    

               

424,20    

% Μεταβολή 
 -8,25% -16,82% -1,80% 

Σύνολο παθητικού              

968,98    

       

852,78    

               

804,04    

               

781,23    

% Μεταβολή 
 -11,99% -5,72% -2,84% 

Κύκλος εργασιών              

355,20    

       

309,91    

               

271,07    

               

213,81    

% Μεταβολή 
 -12,75% -12,53% -21,13% 

Μικτό κέρδος                 

6,78    

         

23,34    

                

22,74    

                

38,22    

% Μεταβολή 
 244,26% -2,56% 68,05% 

Κέρδη προ φόρων -              

74,90    

-        

87,09    

-               

42,77    

-               

45,53    

% Μεταβολή 
 16,27% -50,90% 6,46% 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 ∆εν περιλαµβάνονται στοιχεία του ΑΡΤ. 
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Γραφικά απεικονίζονται ως εξής: 
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Ο κύκλος εργασιών και τα συνολικά ιδία κεφαλαία των εν λόγω εταιριών, 

απεικονίζεται διαγραµµατικά ως εξής:  
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  

 

Η απόδοση, µέσω του υπολογισµού χρηµατοοικονοµικών δεικτών, των τηλεοπτικών 

σταθµών εθνικής εµβέλειας αποτυπώνεται στον πιο κάτω πίνακα. Χρησιµοποιήθηκαν 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των κατηγοριών οικονοµικής διάρθρωσης και απόδοσης 

και αποδοτικότητας. Ειδικότερα υπολογίστηκαν οι δείκτες: 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 

1. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό επί του καταβληµένου:  

Μετρά το ποσοστό του συνολικού ύψους των ιδίων κεφαλαίων ως προς το 

καταβληµένο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τον 2190/20 εάν το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων είναι µικρότερο από 1/2 του καταβληµένου συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 47. Εάν είναι µικρότερο του 1/10 συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 48. 

2. Κόστος πωληθέντων 

Μετρά το ποσοστό του κόστος πωλήσεων επί του τζίρου της εταιρίας 

3. ∆είκτης οικονοµικής αυτοτέλειας 

Απεικονίζει το βαθµό αυτάρκειας της οικονοµικής µονάδας 

4. ∆είκτης δανειακής κάλυψης 

Παρουσιάζει την δυνατότητα της οικονοµικής µονάδας να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις της σε περίπτωση ζηµίας. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο 

µεγαλύτερη η δυνατότητα της εταιρίας να ανταπεξέλθει. (βαθµός φερεγγυότητας). 

5. ∆είκτης χρέους 

Μετρά το βαθµό χρηµατοδότησης της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια. 

6. ∆είκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια 

Μετρά το βαθµό χρηµατοδότησης της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια. 

7. ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης 

Υπολογίζει το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τα ίδια κεφάλαια της, 

Μετρά το βαθµό χρηµατοδότησης της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια. 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας 

8. ∆είκτης περιθωρίου κέρδους 

Απεικονίζει την απόδοση της οικονοµικής µονάδας χωρίς έκτακτα και ανόργανα.  

9. Συντελεστής µικτού κέρδους 
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Απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του Μ.Κ µε το οποίο η οικονοµική µονάδα 

καλύπτει  τα λειτουργικά κόστη, τόκους , φόρους , έκτακτα , επενδύσεις κλπ. 

10. Αποδοτικότητα Ενεργητικού 

Υπολογίζει το ποσοστό των καθαρών προ φόρων κερδών της επιχείρησης στο σύνολο 

του ενεργητικού.  

11. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

Υπολογίζει το ποσοστό των καθαρών προ φόρων κερδών της επιχείρησης στο σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων.  

 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αναφέρονται σε παρελθοντικά έτη και έχουν 

απολογιστικό χαρακτήρα. ∆εν αποτελούν ένδειξη για µελλοντικές χρήσεις, ενώ οι 

περιορισµοί και οι αδυναµίες τους πηγάζουν από τα ίδια τα στοιχεία των τελικών 

λογαριασµών.   
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  
% επί του καταβληµένου  

Κόστος  
πωληθέντων  

∆είκτης  
οικονοµικής αυτοτέλειας 

 2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013 

               

ΣΤΑΡ 36,00% 36,01% 87,91% 115,13%  87,06% 81,54% 84,18% 76,47%  0,10 0,12 0,12 0,16 

               

ALPHA 106,00% 179,77% 223,00% 191,00%  152,81% 129,01% 112,83% 82,82%  0,12 0,29 0,46 0,39 

               

E - TV 58,00% 10,00% -53,00% -33,00%  300,08% 305,33% 467,33% 467,33%  2,18 0,17 -0,50 -0,27 

               

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 33,00% -46,00% -48,00% -45,00%  457,27% 563,43% 639,46% 795,87%  0,21 -0,31 -0,33 -0,33 

               

ΣΚΑΙ -25,16% -24,77% -37,00% -34,03%  95,60% 93,55% 92,67% 82,16%  -0,12 -0,14 -0,26 -0,25 

               

MEGA 198,95% 140,97% 271,00% 123,00%  99,46% 99,38% 101,26% 101,26%  0,33 0,26 0,22 0,21 

               

ANTENNA 199,89% 192,10% 217,00% 85,00%  48,04% 44,49% 49,53% 60,95%  0,09 0,09 0,09 0,03 

               

ALTER - - - -  - - - -  - - - - 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 

 ∆είκτης δανειακής κάλυψης  ∆είκτης χρέους  

∆είκτης χρέους  
προς 

ίδια κεφάλαια 

 2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013 

               

ΣΤΑΡ 0,43 0,44 0,48 0,49  0,84    0,82      0,83      0,79    5,4 

   

4,45      4,82      3,87   

               

ALPHA 0,22 0,20 0,27 0,29  0,75 0,47 0,46 0,51  3,08 0,88 0,86 1,04 

               

E - TV 0,00 0,13 0,13 0,00  0,00     0,46 -0,15 0,00      0,00     0,86 -0,13 0,00     

               

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00      0,00     0,00      0,00      0,00       0,00      0,00     0,00     0,00      

               

ΣΚΑΙ 0,62 0,59 0,71 0,67  1,21 1,31 1,82 1,98  -5,74 -4,23 -2,22 -2,02 

               

MEGA 0,15 0,17 0,44 0,42  0,37 0,46 0,71 0,70  0,6 0,84 2,43 2,37 

               

ANTENNA 0,15 0,15 0,22 0,25  0,64 0,65 0,72 0,88  1,79 1,85 2,62 7,63 

               

ALTER - - - -     - - - -  - - - - 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 

 

∆είκτης  
δανειακής επιβάρυνσης  

∆είκτης  
περιθωρίου κέρδους  

Συντελεστής  
µικτού κέρδους 

 2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013 

               

ΣΤΑΡ 10,33    7,92      8,44      6,27    -0,31 -0,27 -0,30 -  0,19       0,13      0,18      0,16   

   

0,24   

               

ALPHA 8,36 3,43 2,17 2,58  -0,62 -0,47 -0,24 -0,10  -  0,53   -  0,29   -  0,13   0,17 

               

E - TV 0,46 5,72 -2 -3,75  -3,23 -3,19 -5,30 -5,22  -  2,00   -  2,05   -  3,55   -3,67 

               

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 4,8 -3,19 -3,02 -3,06  -0,05 -0,09 0,46 0,57  -  3,57   -  4,63   -  5,39   -6,96 

               

ΣΚΑΙ -8 -7,07 -3,92 -4,04  -0,51 -0,24 -0,24 0,05     0,04      0,06      0,07   0,18 

               

MEGA 3,01 3,85 4,61 4,76  -0,04 -0,22 -0,23 -0,31  -  0,06      0,01   -  0,01   -0,08 

               

ANTENNA 10,67 11,25 11,11 29,31  0,08 0,12 0,04 -0,24     0,46      0,56      0,50   0,39 

               

ALTER - - - -  - - - -  - - - - 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

 

 

Αποδοτικότητα  

Ενεργητικού  

Αποδοτικότητα  

ιδίων κεφαλαίων 
 2010 2011 2012 2013  2010 2011 2012 2013 

          

ΣΤΑΡ -  0,12    -  0,14   -   0,13    -  0,07     -  1,45    -   1,09   -  1,18   

-  

0,56   

          

ALPHA -  0,19    -  0,27   -   0,12    -0,06  -  2,86    -   1,18   -  0,38   -0,2 

          

E - TV -  1,50    -  1,75   -   1,94    -0,97  -  2,20    - 11,52      1,91   2,81 

          

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ -  0,01    -  0,74     0,003    0,05  -  0,03        0,03   -  0,10   -0,09 

          

ΣΚΑΙ -  0,10    -  0,10   -   0,12    0,03     1,59        0,61      0,36   -0,08 

          

MEGA -  0,08       0,14   -   0,08    -0,11  -  0,06        0,68   -  0,46   -0,64 

          

ANTENNA -  0,01    -  0,01     0,010    -0,051  -  0,18    -   0,12      0,12   -1,56 

          

ALTER - - - -  - - - - 
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

 

Από τους ανωτέρω πίνακες των χρηµατοοικονοµικών δεικτών παρατηρείται ότι οι τηλεοπτικοί 

σταθµοί ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΣΚΑΙ και Ε-TV έχουν αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τις 

χρήσεις των ετών 2011 – 2013, 2010-2013 και 2012-2013 αντίστοιχα, κατά συνέπεια οι 

αριθµοδείκτες σηµατοδοτούνται µε αρνητικό πρόσηµο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Ν. 2190/1920. Ειδικότερα 

για τον σταθµό ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρει ότι η διοίκηση της εταιρίας έχει 

εκπονήσει επιχειρηµατικό σχέδιο για την µελλοντική πορεία της εταιρίας, προκειµένου να 

αρθούν οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις. Για το ίδιο θέµα ο ορκωτός ελεγκτής του σταθµού 

ΣΚΑΙ αναφέρει στην έκθεσή του ότι έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τον µέτοχο της 

εταιρίας ότι θα συνεχίσει να παρέχει οικονοµική στήριξη προς την εταιρία και θα λάβει όλα τα 

αναγκαία µέτρα για την οµαλή λειτουργία της. 

 

Ο τηλεοπτικός σταθµός STAR, µέσω του προσαρτήµατος του ενηµερώνει για αύξηση του 

µετοχικού του κεφαλαίου κατά την χρήση 2014, γεγονός που θα καταγραφεί στον οικείο 

ισολογισµό.  

 

Υποµιµνήσκεται ότι ο τηλεοπτικός σταθµός ALPHA, από τις χρήσεις των ετών 2011 και 2012 

τηρεί τις οικονοµικές του καταστάσεις σε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Κατά συνέπεια τα 

αποτελέσµατα των χρήσεων 2011 και 2012 δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε αυτά της χρήσης του 

έτους 2010 τα οποία  αποτυπώθηκαν µε το Ε.Γ.Λ.Σ. Πρόσθετα σηµειώνεται ότι έχει 

αναθεωρήσει κονδύλια της χρήσης 2012, λόγω εφαρµογής νέου λογιστικού προτύπου ∆ΛΠ 19.  

 

Ο τηλεοπτικός σταθµός ΑΝΤΕΝΝΑ έχει επίσης τροποποιήσει κονδύλια του ισολογισµού της 

χρήσης 2012. 

 

Για τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA και περαιτέρω των στοιχείων που καταγράφονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις αξίζει να σηµειωθεί ότι: α) Το µετοχικό του κεφάλαιο αυξήθηκε 

συνολικά κατά € 15.119.000, β) Με κριτήριο τη σχέση των αποτελεσµάτων χρήσης 2010 προς 
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τα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010 το ∆.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη των µετοχών της 

εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης από την 8/4/2011, γ) Ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας 

σηµειώνει στις παρατηρήσεις του ότι «η διοίκηση της εταιρίας έχει την πεποίθηση ότι µε την 

ακολουθούµενη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική και την στήριξη των κυρίων µετόχων της, 

που εκφράστηκε µε διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου, θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 

εταιρίας και θα αντιµετωπιστεί η ενδεχόµενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους επόµενους 

δώδεκα µήνες» 

 

Κατωτέρω παρουσιάζονται σε διαγράµµατα, χωριστά για κάθε χρήση 2010-2013, το ποσοστό 

συµµετοχής των οκτώ τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας στον συνολικό κύκλο εργασιών 

του κλάδου που αυτές ορίζουν.  

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2010)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2011)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012)
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2013)
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Ακολουθούν οι διαγραµµατικές απεικονίσεις των µεγεθών (α) ∆ιάρθρωση ιδίων κεφαλαίων, (β) 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, (γ) καθαρά αποτελέσµατα, (δ) Τζίρος – κόστος πωλήσεων, για 

κάθε τηλεοπτικό σταθµό χωριστά.   
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MΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  
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MEGA 
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ΣΚΑΙ 
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Ε-TV 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2 – Στατιστική Απεικόνιση  Μ.Μ.Ε. ανά την 
επικράτεια 

 

 

 
 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Μ.Μ.Ε . ΑΝΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 190

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Στο µητρώο τηλεοπτικών σταθµών του τηρείται στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχουν 

συµπεριληφθεί οι φορείς τηλεοπτικών σταθµών αναλογικής εκποµπής µε άδεια Εθνικής, 

Περιφερειακής και Τοπικής εµβέλειας. Επίσης, ήδη από το έτος 2008, εκδίδονται εγκρίσεις 

µετάδοσης του αναλογικού προγράµµατος των περιφερειακών και τοπικών τηλεοπτικών 

σταθµών σε ψηφιακή µορφή. Υποµιµνήσκεται ότι σε περιοχές που δεν έχει γίνει η πλήρης 

µετάβαση στο ψηφιακό σήµα, υπάρχει ταυτόχρονα εκποµπή σε ψηφιακή και αναλογική µορφή.  

 

Οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούσαν στις 31/12/2014 ήταν:  

 Αναλογική εκποµπή Ψηφιακή εκποµπή 

Εθνικής εµβέλειας 9 9 

Περιφερειακής εµβέλειας 64 64 

Τοπικής εµβέλειας 46 46 

 

Κατωτέρω απεικονίζεται διαγραµµατικά το ποσοστό των Τ/Σ ανά τύπο εµβέλειας τους 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

8%

53%

39%
Εθνικής  εµβέλειας

Περιφερειακής εµβέλειας

Τοπικής εµβέλειας

 
  

 

Όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω διάγραµµα όλοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής, 

περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας µεταδίδουν το πρόγραµµά τους και σε ψηφιακή µορφή.  
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
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Ειδικότερα για τις εγκρίσεις µετάδοσης του αναλογικού προγράµµατος σε ψηφιακή µορφή, 

σηµειώνουµε ότι, µέχρι και την 31/12/2014, έχουν εκδοθεί συνολικά 110 εγκρίσεις για 

περιφερειακούς και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Οκτώ (8) τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής 

εµβέλειας εκπέµπουν σε ψηφιακή µορφή σύµφωνα µε το άρθρο 14 το Ν. 3592/07, ενώ ο 

τηλεοπτικός σταθµός µε δ.τ. ΑΡΤ έλαβε έγκριση το έτος 2013.  

 

Συνοπτικά και διαγραµµατικά αποτυπώνονται ως εξής:  

Εγκρίσεις ή έναρξη ψηφιακής εκποµπής Τ/Σ  ανά έτος 

 
Τοπικής & 

Περιφερειακής 

Εθνικής 

Εµβέλειας 

2008 42 8 

2009 34  

2010 11  

2011 6  

2012 4  

2013 6 1 

2014 7  

ΣΥΝΟΛΟ 119 
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Ο ρυθµός έκδοσης εγκρίσεων/έναρξης ψηφιακών εκποµπών απεικονίζεται στο παρακάτω 

διάγραµµα.  

 

Διαχρονική καταγραφή ψηφιακών αδειών 
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Τέλος ακολουθεί συγκεντρωτική παρουσίαση των λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθµών 

περιφερειακής και τοπικής εµβέλειας την 31.12.2014 ανά γεωγραφικό διαµέρισµα.  
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ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
(εκτός εθνικ. εµβέλειας)
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Τ:3
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Π:18

Τ:6
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Τ : ΤΟΠΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Π : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ  
Νοµική µορφή των ιδιοκτητών των φορέων των Τ/Σ Ν. Αττικής (Π.Ε) 

 

Στις 31.12.2014 στο Ν. Αττικής λειτουργούσαν 13 τηλεοπτικοί σταθµοί περιφερειακής 

εµβέλειας. Οµαδοποιήθηκαν τα δεδοµένα του Μητρώου Τ/Σ του ΕΣΡ σύµφωνα µε τη νοµική 

µορφή των µετόχων των φορέων των Τ/Σ και προέκυψαν διαγραµµατικά τα εξής:  
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ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

Στο τµήµα µητρώου ραδιοφώνων του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περιλαµβάνονται 

918 φορείς ραδιοφωνικών σταθµών που λειτουργούσαν στις 31/12/2014. Αυτοί οµαδοποιήθηκαν 

σε νοµούς και γεωγραφικά διαµερίσµατα και  προέκυψαν τα πιο κάτω δεδοµένα. 

Α. Οµαδοποίηση ανά νοµό 

ΝΟΜΟΙ ΑΡ. Ρ/Φ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. Ρ/Φ ΝΟΜΟΙ ΑΡ. Ρ/Φ 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 27 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 29 ΞΑΝΘΗΣ 19 

ΑΡΤΑΣ 11 ΚΑΒΑΛΑΣ  27 ΠΕΛΛΗΣ 7 

ΑΤΤΙΚΗΣ 42 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  7 ΠΙΕΡΙΑΣ 16 

ΑΧΑΪΑΣ 42 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  8 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 6 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 10 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  16 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 20 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 7 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 12 

∆ΡΑΜΑΣ 13 ΚΙΛΚΙΣ 4 ΣΑΜΟΥ 12 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 33 ΚΟΖΑΝΗΣ 25 ΣΕΡΡΩΝ 24 

ΕΒΡΟΥ 29  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 26 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 

ΕΥΒΟΙΑΣ 29 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 25  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 22 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 7 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6 ΛΑΡΙΣΗΣ 29 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 4 

ΗΛΕΙΑΣ 15 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 11 

ΗΜΑΘΙΑΣ   9 ΛΕΣΒΟΥ 18 ΧΑΝΙΩΝ 28 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44 ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 4 ΧΙΟΥ 14 
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Β. Οµαδοποίηση ανά γεωγραφικό διαµέρισµα 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Θράκης 60 

Μακεδονίας 209 

Θεσσαλίας 72 

Ήπειρος 50 

Στερεά Ελλάδα 137 

Πελοπόννησος 152 

Κρήτη 103 

Νησιά Αιγαίου 102 

Νησιά Ιονίου 33 

6%
23%

8%

5%15%
17%

11%

11%

4%

Ποσοστό Ρ/Σ ανά γεωγραφικό διαμέρισμα
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Τέλος ακολουθεί συγκεντρωτική παρουσίαση των λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθµών την 

31.12.2014 ανά γεωγραφικό διαµέρισµα.  
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Νοµική µορφή των ιδιοκτητών των φορέων των Ρ/Σ Ν. Αττικής 

 

Στις 31.12.2014 στο Ν. Αττικής λειτουργούσαν νοµίµως σαράντα δύο (42) ραδιοφωνικοί 

σταθµοί.  Από αυτό προκύπτει ότι σε σύνολο, οι περισσότεροι ανήκουν σε εταιρείες και µόνο 

δέκα (10) από αυτές σε φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα έντεκα (11) ανήκουν σε ανώνυµες 

εταιρείες και δέκα (10) σε εταιρείες µε έδρα στην αλλοδαπή. Τέλος τέσσερεις (4) ραδιοφωνικοί 

σταθµοί έχουν παραχωρηθεί στους εργαζόµενους σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3547/30-12-14, δύο (2) 

ανήκουν σε πολιτικό κόµµα και δύο (2)  σε εκκλησιαστικούς φορείς.  

 

Οµαδοποιήθηκαν τα δεδοµένα του Μητρώου Ρ/Σ του ΕΣΡ σύµφωνα µε τη νοµική µορφή των 

ιδιοκτητών των φορέων των Ρ/Σ και προέκυψαν διαγραµµατικά τα εξής: 

 

56,69

12,47

23,15

7,69

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Νομική μορφή Ιδιοκτητών Τ/Σ Αττικής 
(περιφ. εμβέλεια)

Ποσοστό (%)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 3 Συνοπτική Παρουσίαση Χρηµατοοικονοµικής 
Κατάστασης Ραδιοφωνικών Σταθµών Αττικής - Θεσσαλονίκης 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

� ∆οµή της παρουσίασης 

� Συνοπτικά στοιχεία πωλήσεων και 

αποτελεσµάτων 

� Συνοπτικά στοιχεία οικονοµικής θέσης 

− Ενεργητικό 

− Πηγές χρηµατοδότησης 

� Ανάλυση κεφαλαίου κινήσεως 

� Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

� Φορείς Ρ/Φ επιχειρήσεων που 

περιελήφθησαν στην ανάλυση 
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∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα συνοπτική ανάλυση καλύπτει τη διετία (χρήσεις) 2012-13, αφορά σε 30 επιχειρήσεις 

φορείς ραδιοφωνικών (Ρ/Φ) σταθµών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (για συντοµία, το 

«δείγµα») που λειτουργούν µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρίας και σκοπό έχει την 

επισκόπηση της γενικής χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης. Λόγω του µεγέθους των 

εταιριών του δείγµατος σε σχέση όχι µόνο µε τις περιφέρειες που εκπροσωπούνται, αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο, τα γενικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης όπως παρατίθενται στη συνέχεια 

µπορεί µε σχετική ασφάλεια να θεωρηθεί ότι προσεγγίζουν την αντίστοιχη οικονοµική εικόνα 

του ευρύτερου κλάδου κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 

 

Περιλαµβάνονται τα στοιχεία των κάτωθι ραδιοφωνικών σταθµών:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− EASY 97,2 FM 

− GALAXY 92 FM 

− ROCK FM 

− RED FM 96,3 

− ∆ΙΕΣΗ 

− ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM 100 

− KISS FM  

− ΣΚΑΙ  100,3 FM 

− ALPHA 98,9 

− RADIO SFERA 102,2 FM 

− ΕΝ ΛΕΥΚΩ 

− ΛΑΜΨΗ  

− ΒΗΜΑ FM 

− 89,8 ∆ΡΟΜΟΣ RADIO 

− DERTI 98,6 

− LOVE RADIO 

− PEPPER 96,6 

− MENTA 88 FM 

− FOLLOW 88,6 

− NOVA SPORT 

− MUSIC 89,2 

− ORANGE 93,2 

− ΑΤΗENS RADIO DEE JAY 

− SPORT 24  RADIO 103,3 

− REAL FM 

− ΠΑΛΜΟΣ 96,5 

− NEXT FM 96,1 MHZ 

− ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 94,8 

− ΛΥ∆ΙΑ 

− ΡΑ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 

− ARENA 89,4 

* Πηγές των δεδοµένων αποτελούν οι οικονοµικές καταστάσεις των φορέων των σταθµών (βλ. επωνυµίες στο τέλος της 
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Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται σε συγκεντρωτικό επίπεδο και 

µόνο όπου κρίνεται αναγκαίο επισηµαίνεται η τυχόν ιδιαίτερη βαρύτητα µεµονωµένων 

περιπτώσεων. 

 

∆εδοµένου ότι η συγκεντρωτική απεικόνιση δεν παρέχει πληροφορίες για τη δοµή των 

δεδοµένων, δίνονται παρακάτω στοιχεία για την ταξινόµηση των επιχειρήσεων µε βάση τον 

κύκλο εργασιών (πωλήσεις) και το σύνολο του ενεργητικού τους (αξία περιουσιακών 

στοιχείων). 

 

 Αριθµός εταιριών ανά 

κατηγορία 
 Αριθµός εταιριών ανά 

κατηγορία 
Ύψος πωλήσεων (€ χιλ.) 2012 2013 Συν. Ενεργητικού (€ χιλ.) 2012 2013 

0 -500 11 11 0 -1.000 6 6 

500 - 1.000 7 5 1.000 - 2.000 12 11 

1.000 - 3.000 8 10 2.000 - 3.000 4 6 

3.000 - 5.000 2 2 3.000 - 10.000 7 6 

> 5.000 2 2 > 10.000 1 1 

Σύνολο 30 30 Σύνολο 30 30 

 

Από την ανωτέρω κατηγοριοποίηση προκύπτει ότι στο όριο των 3 εκ. ευρώ, µε βάση τόσο τις 

πωλήσεις όσο και το ενεργητικό, τοποθετείται η µεγάλη πλειοψηφία (πάνω από το 70%) των 

εταιριών που συµµετέχουν στην ανάλυση. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων του δείγµατος εµφανίζονται αυξηµένα κατά 6,5% σε 

ετήσια βάση το 2013 (+2,4 εκ. ευρώ). Ωστόσο, η επίδοση αυτή επηρεάζεται ουσιωδώς από 

συγκεκριµένη εταιρική πράξη ενός φορέα (συγχώνευση µε απορρόφηση µη ραδιοφωνικής 

επιχείρησης)6
. Εάν δεν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του εν λόγω µετασχηµατισµού, η εξέλιξη 

των συνολικών πωλήσεων του 2013 θα ήταν αρνητική κατά 7% περίπου. Ο παρακάτω πίνακας 

συνοψίζει τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης των 30 ραδιοφωνικών εταιριών. 

 

 € χιλ. Πωλήσεις Μικτό Κέρδος 

Κέρδη προ φόρων, 
τόκων και 
αποσβέσεων 
(ΚΠΦΤΑ) 

Κέρδη προ 

φόρων (ΚΠΦ) 

Κέρδη µετά 

από Φόρους 
(ΚΜΦ) 

2012 36,485.10 11,004.71 -6,921.10 -17,613.29 -18,834.30 

2013 38,842.00 11,992.39 -5,378.23 -11,161.13 -10,654.99 

∆ 2,356.90 987.68 1,542.87 6,452.16 8,179.30 

%∆ 6.46% 8.98% - - - 

 

 

 

 

                                                 
6
 Απορρόφηση της εταιρίας «SPORT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «N.S.P. RADIO 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.» (SPORT 24 RADIO). 
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Το στοιχείο που ξεχωρίζει από τα ανωτέρω είναι ότι το κόστος πωλήσεων και τα διοικητικά 

έξοδα, χωρίς τη συνδροµή λοιπών δαπανών, υπερκαλύπτουν τα έσοδα των εταιριών κατά τις 

ελεγχόµενες χρήσεις. Πιο απλά, το δείγµα εµφανίζεται ζηµιογόνο ακόµα και στο λειτουργικό 

επίπεδο (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) για κάθε ένα από τα δύο έτη της µελέτης, 

χαρακτηριστικό που µοιράζονται 17 από τις 30 εταιρίες που αναλύθηκαν. Το δεδοµένο αυτό 

εγείρει προφανώς ζήτηµα κεφαλαιακής επάρκειας (και βιωσιµότητας), ειδικά στις περιπτώσεις 

των επιχειρήσεων που καλούνται να εξυπηρετήσουν υψηλές βραχυπρόθεσµες δανειακές 

υποχρεώσεις. 

 

 

Χωρίς να αναιρεί την αρνητική εικόνα των αποτελεσµάτων, παρατηρείται ότι το 2013 

περιορίστηκε σηµαντικά το ύψος των ζηµιών, όπως αποτυπώνεται και στα περιθώρια κέρδους 

του παρακάτω διαγράµµατος. 

 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 202

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

€ χιλ. 

Μη 

Κυκλ/ντα 

Περ/κά 

Στοιχεία 

Κυκλ/ντα 

Περ/κά 

Στοιχεία 

Σύνολο 

Ενερ/κού 

Ίδια 

Κεφάλαια 

Μακρ/σµες 
Υποχρεώσεις 

Βραχ/σµες 
Υποχρεώσεις 

Σύνολο 

Ιδίων Κεφ. 

& 

Υποχ/σεων 

2012 42,852.13 56,580.05 99,432.21 16,564.06 7,048.37 75,819.78 99,432.21 

2013 39,875.68 57,886.99 97,762.65 9,642.35 6,355.27 81,765.04 97,762.65 

∆ -2,976.45 1,306.95 -1,669.55 -6,921.71 -693.10 5,945.26 -1,669.55 

%∆ -6.95% 2.31% -1.68% -41.79% -9.83% 7.84% -1.68% 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία µειώθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση το 2013. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις τρείς από τις επιχειρήσεις του δείγµατος προχώρησαν σε 

επενδύσεις που υπερκάλυψαν τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού τους. 

 

Αντίθετα τα κυκλοφορούντα στοιχεία παρουσίασαν µικρή αύξηση (+2,3%) και συνέθεσαν το 

59,2% του ενεργητικού. Η επίδοση αυτή τροφοδοτήθηκε ουσιαστικά από τους λοιπούς χρεώστες 

(µη εµπορικές απαιτήσεις), που αυξήθηκαν κατά 15,4% σε ετήσια βάση και ανέτρεψαν τη 

βελτίωση στην εισπραξιµότητα από τις εµπορικές συναλλαγές. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΨΞΘΙΜΕ-Ξ1Γ



 203

Το συνολικό ενεργητικό των επιχειρήσεων του δείγµατος µειώθηκε κατά 1,7% ως αποτέλεσµα 

της αποµείωσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και της απουσίας νέων 

επενδύσεων, σε συνδυασµό µε το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης που αναλύεται κατωτέρω. 

 

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Στο σκέλος του παθητικού παρατηρείται ότι οι συσσωρευµένες ζηµιές έχουν αποµειώσει πάνω 

από το 85% του καταβληµένου κεφαλαίου του δείγµατος, γεγονός που αποτυπώνεται µε τον πιο 

απτό τρόπο στην εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ) του 2013 (πτώση κατά 41,8%).  

 

 

 

Η εξάρτηση από τα δανειακά κεφάλαια είναι ίσως το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό από τη 

συγκεντρωτική εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων. Ο δείκτης ξένων προς ιδίων κεφαλαίων, 

που ήταν ήδη σχετικά υψηλός το 2012 (1,76), σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε το 2013 φθάνοντας το 

3,51. Η ανωτέρω µεταβολή είναι το συνδυαστικό αποτέλεσµα της αύξησης των 

βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων και της προαναφερθείσας αποµείωσης των ιδίων 

κεφαλαίων λόγω συσσώρευσης των ζηµιών της χρήσεως. 
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Ποσά σε 
€ χιλ.  

Μακροπρόθεσµες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσµες 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

Συνολικές 
δανειακές 
υποχρεώσεις 

2012 4,160.92 25,030.83 29,191.76 

2013 3,912.85 29,939.70 33,852.55 

∆ -248.08 4,908.87 4,660.79 

%∆ -5.96% 19.61% 15.97% 

 

Το συνολικό ύψος των δανείων αυξήθηκε  κατά 16% περίπου το 2013, ωστόσο το µεγαλύτερο 

ποσοστό της µεγέθυνσης αυτής επηρεάζεται από µία εταιρία. Χωρίς τη συγκεκριµένη επίδραση, 

η ετήσια µεταβολή είναι πολύ µικρότερη για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια (3,5%), ενώ οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα παρουσιάζουν µείωση που αγγίζει το 

6%. 

 

Σταθερό χαρακτηριστικό της διάρθρωσης των δανείων και στα δύο έτη της ανάλυσης είναι ότι 

περισσότερο από το 85% αυτών αφορά βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

∆ιάρθρωση τραπεζικών δανείων 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 

Το κεφάλαιο κίνησης (η διαφορά κυκλοφορούντος ενεργητικού από βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) 

και στα δύο έτη που εξετάστηκαν είναι αρνητικό και παρουσιάζει περαιτέρω µείωση το 2013 

φθάνοντας τα -23,9 εκ. ευρώ. 

 

Ποσά σε 
€ χιλ.  

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό 

Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

Καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης 

2012 56,580.05 75,819.78 -19,239.73 

2013 57,886.99 81,765.04 -23,878.04 

∆ 1,306.95 5,945.26 -4,638.32 

%∆ 2.31% 7.84% - 

 

Στη διαµόρφωση της συνολικής εικόνας του κεφαλαίου κινήσεως επιδρούν δραστικά τρεις από 

τις επιχειρήσεις του δείγµατος µε το µεγαλύτερο µέγεθος, χωρίς τη συµµετοχή των οποίων το 

αποτέλεσµα θα ήταν µεν αρνητικό, αλλά πιο ισορροπηµένο (-4,9 εκ. ευρώ το 2013). 

 

Ακόµα πιο ισορροπηµένη εµφανίζεται η εικόνα εφόσον η ανάλυση του κεφαλαίου κινήσεως 

περιοριστεί στο επίπεδο των συναλλαγών (ΚΚΣ), καθώς εµπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
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σε πιστωτές (εκτός δανειακών υποχρεώσεων) σχεδόν ισοσταθµίζονται το 2012, ενώ το 2013 το 

ΚΚΣ είναι θετικό κατά 1,4 εκ. ευρώ. 

 

  
Απαιτήσεις 
από πελάτες 

Υποχρεώσεις 
σε πιστωτές 

Κεφάλαιο κίνησης 
συναλλαγών 

2012 38,299.14 38,849.37 -550.23 

2013 38,806.15 37,427.19 1,378.96 

∆ 507.01 -1,422.18 1,929.19 

%∆ 1.32% -3.66% - 

 

Από τα ανωτέρω επιβεβαιώνεται ότι ουσιώδη επίπτωση στις χρηµατοδοτικές ανάγκες των 

εταιριών του δείγµατος έχει η δοµή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Είναι προφανές ότι η 

βελτίωση της ρευστότητας (και ίσως η οµαλή συνέχεια της δραστηριότητας σε κάποιες 

περιπτώσεις) συναρτάται µεταξύ άλλων από την αναδιάρθρωση αυτών. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
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Σηµειώσεις επί των χρησιµοποιούµενων χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

 

1. Μεταβολή (%): ποσοστιαία ετήσια µεταβολή (εξέλιξη) επιλεγµένων στοιχείων του ενοποιηµένου ισολογισµού 

του δείγµατος (Πάγιο ενεργητικό, Ίδια κεφάλαια (ΙΚ), Βραχυπρόθεσµα δάνεια, Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) και Κερδών προ φόρων (ΚΠΦ)). 

2. Γενική ρευστότητα [Ειδική Ρευστότητα]:* ο λόγος κυκλοφορούντος [άµεσα ρευστοποιήσιµων στοιχείων] 

ενεργητικού προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αυξηµένες τιµές (άνω της µονάδας ως γενικό κριτήριο) 

παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια για τη δυνατότητα εξόφλησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.  

3. Ξένα / Ίδια κεφάλαια:  ο λόγος των συνολικών δανείων (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) προς τα ΙΚ. 

Υψηλότερες τιµές συσχετίζονται αρνητικά µε την ικανότητα εξυπηρέτησης και αποπληρωµής των δανείων και 

περιορίζουν την πιστοληπτική ικανότητα. 

4. ΙΚ / Ενεργητικό : ο λόγος των ΙΚ προς το Ενεργητικό δείχνει την αναλογία των περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν αποκτηθεί µε κεφάλαια των µετόχων. Χαµηλό επίπεδο δείκτη είναι επιθυµητό υπό την προϋπόθεση ότι η 

κερδοφορία επιτρέπει την οµαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές. 

5. ΙΚ/ Μετοχικό κεφάλαιο: ο λόγος των ΙΚ προς το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί µέτρο εκτίµησης της επάρκειας 

των κεφαλαίων. Τιµές κάτω της µονάδας σχετίζονται µε τη συσσώρευση ζηµιών από την εκµετάλλευση και ο 

νόµος θέτει το όριο του 50% για τη λήψη µέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης.  

6. ΚΠΦΤ/Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: ο λόγος των Κερδών προ φόρων και τόκων (ΚΠΦΤ) προς τα συνολικά 

έξοδα εξυπηρέτησης των δανεικών υποχρεώσεων χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της δυνατότητας κάλυψής 

τους από τα οργανικά κέρδη. Όσο υψηλότερη η τιµή του δείκτη, τόσο ευκολότερα εξυπηρετούνται οι δανειακές 

υποχρεώσεις.  

7. Απόδοση Ενεργητικού [Απόδοση ΙΚ]: ο λόγος των καθαρών (µετά από φόρους) κερδών προς το Ενεργητικό 

[ΙΚ] χρησιµοποιείται κατά την επενδυτική αξιολόγηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τιµές µεταξύ 5-

10% αποτελούν τυπικά όρια ελάχιστης απαιτούµενης αποδοτικότητας. 

8. Περιθώριο ΚΠΦΤΑ: ο λόγος Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων προς τις Πωλήσεις µετρά το επίπεδο 

της λειτουργικής κερδοφορίας, δηλαδή τα οργανικά κέρδη πριν την αφαίρεση λογιστικά επιµεριζόµενων 

στοιχείων κόστους που δεν συνδέονται µε χρηµατικές εκροές. Τιµές του δείκτη στη ζώνη 15-20% είναι τυπικά 

όρια κερδοφορίας προκειµένου να αποδίδονται κέρδη για τους µετόχους. 

9. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων [Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού]: δείχνει τον αριθµό ηµερών αναµονής 

προκειµένου να εισπραχθούν οι απαιτήσεις από πελάτες [τα έσοδα από κάθε νοµισµατική µονάδα επενδυµένη σε 

στοιχεία Ενεργητικού]. Μικρότερες τιµές του δείκτη σηµαίνουν ταχύτερη είσπραξη των απαιτήσεων και βελτίωση 

της ρευστότητας [µεγαλύτερες τιµές Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού ερµηνεύονται ως αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

των περιουσιακών στοιχείων]. 

 

* Εντός αγκυλών παρατίθενται δείκτες της ίδιας κατηγορίας µε την ερµηνεία τους.  
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ΦΟΡΕΙΣ Ρ/Φ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

α/α σταθµός (δ.τ.) φορέας 

1 EASY 97,2 FM ΡΑ∆ΙΟΤΗΛ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

2 GALAXY 92 FM ΡΑ∆ΙΟΤ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ ΕΠΕ 

3 ROCK FM 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (AIRLINK 

Α.Ε.) 

4 RED FM 96,3 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

5 ∆ΙΕΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 

6 
ΜΕΛΩ∆ΙΑ FM 

100 

ΜΕΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. MEΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

7 KISS FM  ΚΙSS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 

8 ΣΚΑΙ  100,3 FM 
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

9 ALPHA 98,9 ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

10 
RADIO SFERA 

102,2 FM 
SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

11 ΕΝ ΛΕΥΚΩ FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12 ΛΑΜΨΗ  
ΛΑΜΨΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

13 ΒΗΜΑ FM ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. 

14 
89,8 ∆ΡΟΜΟΣ 

RADIO 
ΘΕΜΑ ΡΑ∆ΙΟ Α.Ε. 

15 DERTI 98,6 ΡΑ∆ΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ                       

16 LOVE RADIO  LOVE RADIO BROADCASTING ΑΕ  

17 PEPPER 96,6 ∆ΙΦΩΝΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

18 MENTA 88 FM ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 

19 FOLLOW 88,6 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 

20 NOVA SPORT 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   

21 MUSIC 89,2 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. 

22 

ΑΤΗENS 

RADIO DEE 

JAY 

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS Α.Ε. ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

23 
SPORT 24  

RADIO 103,3 
N.S.P RADIO  ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε 

24 REAL FM ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. 

25 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 ALPHA ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε 

26 
NEXT FM 96,1 

MHZ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

27 
ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 

94,8 
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑ∆ΙΟ Α.Ε. 

28 ΛΥ∆ΙΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΥ∆ΙΑ Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ Α.Ε. 

29 

ΡΑ∆ΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

94,5 

ΡΑ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε 

30 ARENA 89,4 ΡΑ∆ΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
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Η Έκθεση Πεπραγµένων αποτελεί αποτέλεσµα αποκλειστικής εσωτερικής εργασίας του 

Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, υπό την εποπτεία του Προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη. 

 

Για την κατάρτιση της παρούσης Έκθεσης Πεπραγµένων συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

14/2014 απόφαση του Προέδρου της Αρχής, Επιτροπή αποτελούµενη από το µέλος Εύη 

∆εµίρη, τους ειδικούς επιστήµονες Πέρσα Λαµπροπούλου, Χάρις Τσίγκου και Αγγελική 

Φλυτζάνη και τους διοικητικούς υπαλλήλους Ελισάβετ Βουραζέρη και Μαριάννα 

Κεφαλληνού. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Στέλλα Γαλάνη. 

 

Στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγµένων του Ε.Σ.Ρ. για το έτος 2014, συνέβαλαν: 

α) τα µέλη Εύη ∆εµίρη και Κωνσταντίνος Αποστολάς. 
β) οι ειδικοί επιστήµονες Νίκος Αγγελής, Φώτης Αγγέλης, Γιώργος Αναγνωσταράς, 
Αθανασία Βράχα, Όλγα Γαρουφαλιά, Γιώργος Καπετάνιος, Πάρη Καρατζόγλου, Πέρσα 

Λαµπροπούλου, Ρέα Λαµπροπούλου, ∆ηµήτρης Λέλης, Χρήστος Μανουσέλης, Αλέξανδρος 
Οικονόµου, ∆ώρα Παπαδάκη, Ανδρέας Παπανδρέου, Αγγελική Σιµιτοπούλου, Χάρις 
Τσίγκου, Αγγελική Φλυντζάνη και 
γ) οι διοικητικοί υπάλληλοι Ελισάβετ Βουραζέρη, Στέλλα Γαλάνη, Κατερίνα 

∆ηµητρακοπούλου, Μαριάννα Κεφαλληνού, Ειρήνη Ξιφαρά και Χρύσανθος Στεφανόπουλος. 
 

Την ευθύνη επιµέλειας της Έκθεσης είχαν οι ειδικοί επιστήµονες Πέρσα Λαµπροπούλου και 
Αγγελική Φλυντζάνη και η διοικητική υπάλληλος Ελισάβετ Βουραζέρη. 
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